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ABSTRAKT

Táto bakalárska práca pojednáva o tematike medveďa vo fínskej ľudovej poézii a fínskych

folklórnych  tradíciách.  V  prvej  časti  práce  je  predstavená  zoologická  charakteristika

medveďa, jeho výskyt na fínskom území a etymológia fínskych pomenovaní pre medveďa.

Práca  na  pozadí  celkového  kultúrno-historického  vývoja  fínskej  spoločnosti  prezentuje

vzťah ľudí  k  medveďovi  v jednotlivých obdobiach.  Ťažisko práce  je  v  analýze  mýtov

pojednávajúcich o pôvode medveďa a básní týkajúcich sa tematiky medvedích slávností.

Kľúčovými literárnymi zdrojmi pre tento rozbor sú básne zozbierané na území Fínska a

Karélie, dostupné z internetového archívu Fínskej literárnej spoločnosti, a zbierka ľudovej

poézie Eliasa Lönnrota, Kalevala. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

medveď, Fínsko, ľudová poézia, piesne, mytológia, Kalevala, slávnosti 
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ENGLISH SUMMARY 

This  bachelor  thesis  deals  with the theme of  the  bear  in  Finnish folk poetry and folk

traditions.  The  first  part  of  thesis  introduces  zoological  characteristics  of  the  bear,  its

occurrence in Finland and the etymology of different bear names in Finnish language. On

the background of the overall cultural and historical development of Finnish society thesis

presents people’s relationship towards the bear in particular time periods. The focus of this

thesis is to analyze myths dealing with birth of the bear and poems focusing on theme of

the bear feasts. The key literature sources for this analysis are poems collected in Finland

and Karelia, available in internet archives of Finnish literature society and collection of

finnish folk poetry by Elias Lönnrot, The Kalevala.

 

KEY WORDS 

bear, Finland, folk poetry, songs, mythology, Kalevala, feasts
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SUOMENKIELINEN YHTEENVETO

Tämä  kandidaatintutkielma  käsittelee  karhua  suomalaisessa  kansanrunoudessa  ja

kansanperinteessä. Ensimmäisessä osassa käsitellään karhun eläintieteellisiä piirteitä, sen

esiintymistä  Suomessa  sekä  suomenkielisten  karhunnimien  etymologiaa.  Tutkielma

esittelee  suomalaisen  yhteiskunnan  yleistä  kulttuurista  ja  historiallista  kehitystä  sekä

ihmisten suhtautumista karhuun tietyillä  ajanjaksoilla.  Tutkielman painopiste  on karhun

syntymämyyteissä ja karhupeijaisten rakenteessa. Analyysin tärkeimmät kirjallisuuslähteet

ovat  Elias  Lönnrotin  Kalevala sekä  runot,  jotka  on  kerätty  Suomen  eri  alueilta  ja

Karjalasta, ja jotka ovat saatavilla Suomen kirjallisuuden seuran verkkoarkistoissa.

AVAINSANAT

karhu, Suomi, kansanrunous, laulut, mytologia, Kalevala, peijaiset
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1. ÚVOD

Ľudská spoločnosť bola už oddávna úzko spätá s prírodou. Toto spojenie je definované

mimo  iné  jedinečným  vzťahom  ku  zvieratám,  ktoré  sú  predmetom  záujmu  človeka.

Medveď spomedzi iných zvierat nepochybne vyniká svojim fyzickým zjavom budiacim

strach  a  rešpekt.  Výnimočná  je  však  aj  schopnosť  medveďa  prežiť  zimné  obdobie  v

hibernácii,  ktorá  sa  stala  jedným z  podnetov  pre  vieru  v  jeho  nadprirodzený  pôvod  a

charakter. Nie je teda prekvapivé, že medveď sa často objavuje v mytológiách mnohých

národov ako jedno z primárnych zvierat. 

Cieľom mojej bakalárskej práce je ponúknuť pohľad na rozsiahle postavenie medveďa vo

fínskej ľudovej slovesnosti. Medvedia tematika je však vo fínskom folklóre príliš obsiahla

a  tiahne  sa  mnohými  žánrami  ľudovej  slovesnosti.  Po  prezentácii  odborného  základu

pozostávajúceho  z  fínskych  a  zahraničných  knižných  publikácií,  či  z  elektronických

zdrojov, sa preto sústreďujem predovšetkým na ľudové básne odkazujúce k mytologickým

príbehom o medveďovi a k tradícii medvedích slávností. 

Samotný  text  práce  som  rozdelila  do  siedmich  častí.  V  úvodných  častiach  práce  sa

sústredím na všeobecnú zoologickú charakteristiku medveďa hnedého a jeho výskyt vo

svete  a  na  území  Fínska.  V tretej  kapitole  sa  zameriavam na  vývoj  kultúrnych  dejín

medveďa, teda na proces, ktorý formoval jedinečný vzťah Fínov k tejto šelme. Aby sme

pochopili obsahy daných ľudových básní a význam folklórnych tradícií, musíme sa najskôr

v  krátkosti  pozrieť  na  počiatky  fínskych  kozmologických  a  magicko-náboženských

predstáv o svete v pre nás relevantných kultúrnych obdobiach. Táto pasáž nám otvára cestu

k popisu predstáv o medveďovi v najstarších obdobiach fínskej spoločnosti. Vo štvrtej časti

práce sa zaoberám etymológiou fínskych medvedích mien, ktoré sú pestré a vo fínskej

ústnej tradícii všadeprítomné. V piatej časti analyzujem mýty, ktoré sa zaoberajú pôvodom

medveďa.  Posledná,  no  dôležitá  kapitola  práce  sa  zaoberá  medvedími  slávnosťami.

Slávnosti  spojené  s  lovom  medveďa  v  rituálnom  kontexte  sú  reálnou  aktualizáciou

magicko-náboženských  predstáv  a  mýtov.  O  slávnostiach  budem  hovoriť  v  spojení  s

rituálnym charakterom, ktorý bol pre ne typický - to znamená, že ich priebeh mal formu

ceremónií (obradov) založených na opakujúcich sa zvyklostiach. V tejto časti popisujem

priebeh slávností s použitím ukážok fínskej ľudovej poézie. 
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Hodnotnými prameňmi pri tvorbe bakalárskej práce pre mňa boli predovšetkým výskumy

fínskych folkloristov  Mattiho  Sarmeli  a  Juhi  Pentikäinena,  týkajúce  sa danej  tematiky.

Ukážky  fínskej  poézie  pochádzajú  z  elektronického  archívu  starých  fínskych  básní

(Suomen Kansan Vanhat Runot – ďalej len SKVR) patriaceho Fínskej literárnej spoločnosti

(Suomalaisen  Kirjallisuuden Seura  – SKS).  Tieto  básne  som použila  ako príklady pre

mytológiu  medveďa  (viď  5.  časť)  a  pre  jednotlivé  pasáže  medvedích  slávností  v

komparácii  so 46.  runou Lönnrotovej  Kalevaly  (viď 6.  časť).  Lönnrot  sa  v danej  rune

zaoberá  rovnakou  témou,  hoci  limitovanou  vlastným  predsavzatím  vytvoriť  jednotné

epické  dielo.  Pri  porovnaní  jednotlivých  pasáží  poukazujem  na  rozdiely  medzi

autentickými1 básňami a Lönnrotovou ucelenou verziou medvedej slávnosti v rámci jednej

runy. 

V  prvých  častiach  práce  postupujem  diachrónne  počínajúc  predstavami  o  svete  a

medveďovi  v  najstarších  vrstvách  fínskej  kultúry.  Pri  rozbore  básní  týkajúcich  sa

mytológie  a  medvedích  slávností  však  uvidíme,  že  postoje  ľudí  k  medveďovi  v  celku

medvedích slávností sa s postupom času menia a prelínajú. Pri ukážkach ľudových básní

vždy  uvádzam  text  v  originálnom,  fínskom  jazyku,  spolu  s  odkazom  na  numerické

zaradenie  básne  v  archíve  SKVR,  a  čísla  runy  a  jednotlivých  veršov  v  Kalevale.  K

autentickým básňam prikladám vždy vlastný preklad, pokiaľ nie je uvedené inak. O vlastné

preklady sa jedná aj v prípade ukážok z Kalevaly. Pre potreby tejto práce nepovažujem za

vhodné prihliadať k poetickému prekladu  Kalevaly (napríklad v českom znení).  Mojim

cieľom je predovšetkým preklad s dôrazom na reálny obsah relevantných veršov. 

1 Autentické básne v tom zmysle, že nie sú súčasťou rozsiahleho epického celku (tj. Kalevaly), ale sú 
zozbierané jednotlivo, v neupravenej podobe.
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2. CHARAKTERISTIKA A VÝSKYT MEDVEĎA HNEDÉHO

Medvede patria medzi šelmy (Carnivora) z čeľade medveďovitých (Ursinae). Medzi jeden

zo svetovo najrozšírenejších druhov tejto čeľade sa radí medveď hnedý  (Ursus arctos).2

Keďže vo Fínsku nie je zaznamenaný výskyt iného druhu medveďa,  bude stredobodom

záujmu tejto kapitoly – ako aj celej práce - práve medveď hnedý.

Medveď  hnedý  (Ursus  arctos) je  po  medveďovi  bielom  (Ursus  maritimus) druhou

najväčšou európskou šelmou. Dorastá do dĺžky 1,5-2,5 metra a do výšky 0,8-1,35 metra v

kohútiku.3 Hmotnosť medveďa sa pohybuje od 100 do 350 kg v závislosti od toho, či sa

jedná o zvyčajne ťažšieho samca alebo ľahšiu samicu.4 Medveď hnedý je všežravec, ktorý

sa živí predovšetkým rastlinnou stravou. Základ tejto stravy tvoria rastliny, traviny, bobule,

ovocie a med, ktorý majú medvede vo veľkej obľube. Medveď loví zriedkavo, no keď sa

odhodlá k lovu, dokáže premôcť aj veľké zviera, akým je vo Fínsku napríklad los. Základ

živočíšnej stravy však tvorí najmä hmyz a mršiny.5

Medvede  sú  vo  všeobecnosti  samotári  a  družia  sa  len  v  období  párenia.  Pohlavnú

dospelosť dosahujú medzi 4. a 6. rokom života. Samice prvýkrát rodia mláďatá približne

vo veku 4  rokov.  Párenie  prebieha  v  letných mesiacoch  -  od  mája  do  konca  augusta.

Pohlavný život medveďa možno označiť ako polygýnny - to znamená, že počas obdobia

párenia  samec  vystrieda  viacero  samíc.  Mláďatá  narodené  približne  po  siedmich  (až

deviatich) mesiacoch od oplodnenia môžu teda pochádzať od viacerých samcov.6

Ako  som  už  naznačila  v  úvode  práce,  pravdepodobne  najzaujímavejšou  vlastnosťou

medveďa je jeho spôsob ako prečkať dlhé zimné mesiace, počas ktorých rastlinná potrava

nie je dostupná a sneh mu bráni v love iných zvierat. V tomto období sa medveď ukladá do

takzvaného  zimného  spánku  -  hibernácie.  Počas  zimného  spánku  sa  telesná  teplota

medveďa zníži z 38 °C na približne 33 °C. Spomalí sa aj medveďov tep, a to na 8 až 10

úderov za minútu, pričom počet úderov mimo obdobie hibernácie je zhruba 40 úderov za 

2 Dobroruka, Savci Evropy a Středomoří, 2004, s. 80
3 Medveď hnedý - viď príloha I
4 Anděra, Zvířata v lese, 2001, s. 52
5 Ophoven, Lovná zvěř, 2011, s. 68
6 Rijáková, Charakteristika druhu Ursus Arctos, história a súčasný stav jeho populácie na území 

Slovenskej Republiky, 2012, s. 43
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minútu.  Hibernácia  má  za  následok  aj  spomalenie  metabolických  procesov  medveďa.

Spiaci  medveď  neprijíma  žiadnu  potravu  a  nevylučuje  teda  ani  moč  a  fekálie.  Jeho

energetická  spotreba  je  minimalizovaná  na  polovicu  a  redukovaná  na  využívanie

podkožných tukových zásob.7 Predpokladom pre započatie  zimného spánku je  nájdenie

vhodného  brlohu8,  ktorý  bude  medveďovi  počas  zimy  poskytovať  tepelnú  izoláciu.

Medvede  vyhľadávajú  rôzne  skalné  a  medzikoreňové  dutiny,  duté  kmene  stromov,

prípadne si brloh sami vyhrabú. Vchod do brlohu medvede maskujú napríklad konármi. Z

hľadiska tepelnej izolácie je vhodné, keď je brloh zakrytý dostatočnou vrstvou snehu.9

Čas začiatku hibernácie sa líši vzhľadom na oblasť výskytu medveďa hnedého. Často sa

ako jeden z najvýraznejších faktorov uvádza prvé jesenné sneženie.  Samec medveďa sa

počas zimného spánku samovoľne nezobúdza často. Občas sa prevalí z jednej strany na

druhú, alebo sa prebudí, keď počuje podozrivé zvuky. Iné je to so samicou medveďa, ktorá

sa prebudí  približne  v strede zimy (január-február),  aby porodila  mláďatá.  Mláďatá sú

obvykle 2 až 4 a ich váha sa pohybuje od 250 do 625 gramov. Sú slepé, bezzubé a nemajú

žiadnu srsť. V bezpečí brlohu zostávajú po mnoho mesiacov, zatiaľčo ich matka naďalej

spí.  Na jar  sa  mláďatá  pohybujú stále  v  blízkosti  matky a  brlohu.  Živia  sa  matkiným

mliekom,  ktoré  obsahuje  10  % tuku a  je  pre ne  dostatočným zdrojom obživy spolu  s

mäsom, ktoré matka nájde, alebo uloví. Mláďatá sa od matky učia ako nájsť jedlo, loviť, či

vytvoriť si brloh na zimu. Nasledujúcu zimu trávia mláďatá naďalej v brlohu s matkou a

opúšťajú ju až počas druhého, či tretieho roku svojho života.10 

Medveď hnedý pôvodne obýval celú Európu, sever Ázie a Ameriky. S rozvojom ľudskej

civilizácie  sa  však  zúžilo  životné  prostredie  tejto  šelmy  a  zapríčinilo  jej  presun  do

odľahlých  krajov.  V  posledných  desaťročiach  sa  populácia  medveďa  hnedého  v

rozsiahlejšom  počte  nachádza  len  v  Škandinávii,  na  severe  Ruska  a  v  Rumunsku,  v

menšom počte v Bulharsku, na Slovensku, v Poľsku, Taliansku či Francúzsku.11 

Populácia medveďa hnedého vo Fínsku sa v súčasnosti odhaduje približne na 900 až 1400

jedincov. Vyskytujú sa takmer na celom fínskom území, no v početnejšom množstve 

7 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 15
8 Ukážka medvedieho brlohu - viď príloha II
9 Rijáková, Charakteristika druhu Ursus Arctos…, 2012, s. 38-39
10 Tamtiež. s. 40, 17, 45 a 48
11 Dobroruka, Savci Evropy a Středomoří, 2004, s. 80
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predovšetkým na východnej hranici s Ruskom – od Južnej Karélie až po oblasť Kainuu.

Viacero jedincov obýva taktiež oblasť Stredného Fínska.12 Medvedia populácia však čerpá

novú  krv  najmä  zo  susedného  Ruska,  z  ktorého  prúdia  do  Fínska  mladé  jedince

vyhľadávajúce  neobývané  teritóriá.  V  letných  mesiacoch  sa  tak  môže  počet  jedincov

zvýšiť aj o 300 kusov.13 

Hlavným a prakticky jediným nepriateľom medveďa je človek. S rozvojom moderných

zbraní sa na základe skúsenosti vyvinula zvýšená opatrnosť tejto šelmy voči ľuďom. Avšak

aj napriek snahe vyhnúť sa kontaktu, dochádza niekedy k vzájomným stretom, ktoré sú

väčšinou  spôsobené  tendenciou  medvedej  samice  brániť  svoje  mláďatá.  Agresívnejšie

chovanie vykazujú taktiež jedince, ktoré nenašli včas zimný úkryt, alebo sa vôbec neuložili

na zimný spánok. Útoky medveďov na ľudí sú však ojedinelé.14 

Priemerný vek života medveďa hnedého vo voľnej prírode sa odhaduje na 28 až 30 rokov.

V zajatí sa jedince môžu dožívať až 47 rokov.15 

12 Oblasti výskytu medveďa hnedého vo Fínsku viď príloha III
13 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 26
14 Heráň, Medvědi a pandy, 1978, s. 108-110
15 Anděra, Zvířata v lese, 2001, s. 52
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3.  MEDVEĎ VO FÍNSKEJ KULTÚRE

Rovnako  ako  v  prípade  iných  starovekých  kultúr,  aj  na  území  Fínska  sa  stretávame

spočiatku s primitívnou kultúrou v tom slova zmysle, že sa jednalo o kultúru bez reči,

písma a  spoločenského usporiadania. Do tejto kultúry patrilo prvé obyvateľstvo, ktoré sa

objavilo na území Fínska približne okolo roku 8500 p.n.l.16 Od roku 7000 p.n.l. až do roku

1500  p.n.l.  sa  rozvíjala  takzvaná  lovecká  kultúra.  V  období  1500  p.n.l.  až  1000  n.l.

vznikala agrárna kultúra, nasledovaná roľníckou kultúrou od roku 1000 až po priemyselnú

éru počínajúcu rokom 1850.17

Rozvojom fínskej kultúry počas priemyselnej éry sa nezaoberám, nakoľko toto obdobie

nie je relevantné pre potreby tejto bakalárskej práce. 

3.1  Kozmologické a magicko-náboženské predstavy o svete

Už v  antickom  Grécku,  kolíske  vzdelania,  si  ľudia  kládli  otázky  týkajúce  sa  vzniku,

zloženia a podstaty sveta. Ich pohľad sa upieral predovšetkým na nebesia, ktoré pre nich

boli na základe obmedzeného empirického poznania nedosiahnuteľné. V týchto najstarších

dobách ľudského vývoja preto vznikalo nespočetné množstvo teórií o vzniku a princípoch

fungovania  kozmu.  Ako  príklad  nám  poslúžia  myšlienky  filozofa  Aristotela,  ktorý

popisoval kozmos ako celok zložený zo sublunárnej a supralunárnej sféry. Prvou bola sféra

pozemská, do ktorej patril reálny, telesný svet ľudí, ktorý podliehal vzniku a zániku. V

tejto  sfére  vládli  štyri  prvky –  voda,  zem,  oheň  a  vzduch.  Nad  pozemskou  sférou  sa

rozpínala  sféra  planét,  hviezd,  slnka  a  mesiaca,  ktorá  fungovala  na  dokonalých

zákonitostiach a bola považovaná za večnú. Elementom tejto sféry bol takzvaný éter.18 

S  rozdelením na  sféry  sa  stretávame  aj  v  prípade  kozmologických  predstáv,  ktoré  sa

rozvinuli v najstaršej kultúre na území dnešného Fínska. Staroveká fínska koncepcia sveta

však  narozdiel  od  spomínanej  aristotelskej  koncepcie  predpokladala  3  odlišné  sféry,  z

ktorých pozostával svet. Strednú sféru v tejto teórii tvorila zem, ktorá mala tvar disku. Nad

zemou sa rozpínala vrchná (nebeská) sféra, tzv. nebeská kupola. Táto sféra sa nachádzala 

16 Salo, Karhun jälkiä Suomen esihistoriassa, 2006, s. 167
17 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 69
18 Aristoteles, O nebi. O vzniku a zániku, 1985, 284a-298a (s. 90-125)
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na nebi a bola orientovaná na juh. V nebeskej sfére rástol obrovský dub, zpod ktorého

pramenila svetová rieka (v nebeskej vrstve často stotožnená s Mliečnou dráhou). Táto rieka

tiekla cez strednú sféru až do najnižšej vrstvy,  kde sa na severe vlievala do chladného

oceánu zvaného Sarajas (Severný ľadový oceán). V strede Sarajasu sa nachádzala temná

Pohjola,  pri  ktorej  vstupných  bránach  svietila  polárna  žiara19.  V niektorých  ľudových

piesňach za Pohjolou rieka pokračovala vo svojej ceste až do bezodnej priepasti, za ktorou

bola už len sféra mŕtvych nazývaná Tuonela, alebo Manala.20 

V prípade otázky vzniku sveta boli v rámci takmer celej ugrofínskej jazykovej vetvy (v

drobných obmenách) rozšírené predovšetkým dva kozmologické mýty – tzv. proto-mýty.

Prvým z nich je mýtus o Potápačovi, podľa ktorého sa vták (Potápač) ponoril do praoceánu

a vylovil časti sveta z morského dna. Druhý mýtus hovorí o vtákovi, ktorý sa uhniezdil a

nakládol vajce na Väinämöinenovom kolene, ktoré trčalo z praoceánu. Väinämöinen zhodil

a rozbil  vajce na časti,  z ktorých vznikol  svet.  Tento mýtus bol rozšírený v oblastiach

Fínska a  Estónska.  Mýty vypovedajúce o vzniku sveta  z vajca však nájdeme aj  mimo

uvedené oblasti, napríklad v Indii, Japonsku či Polynézii.21

Tieto predstavy vznikali už v najstaršom období fínskej ľudovej slovesnosti - v období

loveckej  kultúry.  Ľudové  piesne  a  ich  obsahy  sa  šírili  prostredníctvom  tzv.  joikov22.

Hlavným motívom piesní bola príroda. Všadeprítomné naturálne opisy hrali hlavnú rolu pri

popisoch zápasu lovca a koristi, či ako prostriedok pre vyjadrenie pocitov pri svadobných

slávnostiach.23

Centrálnemu postaveniu prírody možno pripísať aj prvopočiatky náboženského myslenia u

fínskeho ľudu. Prvú vieru tvorilo uctievanie prírody, prírodných javov a s tým spojený

animizmus.  Základom animizmu  bola  viera  v  životnú  silu  a  duchov  obsiahnutých  vo

všetkom živom i neživom. Keďže fínsky predkovia boli do značnej miery odkázaní na

milosť a nemilosť prírody, chápali samých seba ako jej súčasť. Ľudské bytosti, rastliny,

zvieratá a prírodné živly – toto všetko bolo ponímané ako súčasť zjednoteného celku sveta.

19 Pri tomto popise možno vidieť princíp rozdelenia sveta na základe svetových strán – juh (teplejšie   
podnebie) = nebeská sféra, z ktorej pramení život; sever (arktické zimy, polárna žiara a neobývané   
oblasti) = temná Pohjola a za ňou krajina mŕtvych.

20 Alhonen, Notes on the Finnish Tradition, s. 2-3
21 Honko, Belief and Ritual: The Phenomenological Context. 1993, s. 69
22 Joik – tradičný štýl spevu doprevádzaný bubnom, vyjadrený vo forme monológu alebo dialógu.
23 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 30 a s. 69
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Duše a duchovia, ktorí narozdiel od tela nepodliehali zániku, mohli putovať z jedného tela

do iného, ako aj  z jednej sféry do druhej. Takto sa v predstavách ľudí aj  duša človeka

mohla  dostať  do  tela  zvieraťa.  Aj  to  je  jedna  z  vecí,  ktorá  určovala  v  danom období

príbuzenský vzťah medzi človekom a zvieraťom.24 

Koncepcia animizmu nás privádza k ďalšiemu dôležitému prvku náboženského myslenia

starých Fínov, ktorým je šamanizmus. Jednoznačne charakterizovať šamanizmus je veľmi

zložité –  jednalo sa v podstate o dobovú kultúru života, určitý pohľad na svet, v ktorom

boli  úzko  spojené  náboženstvo  a  mágia.  Najdôležitejšiu  úlohu  v  spoločnosti  zastával

šaman,  ktorý  pôsobil  ako  náboženská  autorita,  liečiteľ  a  veštec.25 Šaman  disponoval

schopnosťou duševného prechodu medzi jednotlivými živočíšnymi druhmi a medzi svetom

živých a mŕtvych. Transportovaním svojej duše do iného tela získaval novú identitu. Jedná

sa v podstate o vyššie spomínaný animizmus aplikovaný v praxi.26

Pre šamana bolo vo fínčine používané slovo  tietäjä,  ktoré možno preložiť ako „múdry

muž, mudrc“. Múdrosť šamana spočívala v tom, že poznal pôvod vecí a dokázal ich vďaka

tejto  znalosti  ovládať.  Pomocou  zaklínadiel  a  kúziel  mohol  zabrániť  nepriazni  osudu,

chrániť ľudí pred zlými duchmi, alebo komunikovať s dušami predkov.27

S  rozvojom  ekonomického  zriadenia  a  agrárnej  kultúry  sa  menil  aj  vzťah  človeka  k

prírode. Človek sa začal stávať nadradeným druhom a vytváral si svoje vlastné životné

prostredie. Rozvíjalo sa predovšetkým vlastníctvo pôdy, na základe ktorého sa koncipoval i

nový systém animizmu. V rámci tohto systému mali svojich duchov nielen časti prírody a

živočíchy, ale aj ľudské obydlia a všetky pre ľudí signifikantné miesta. Úlohy šamana sa

postupne  rozdelili  medzi  viacerých  ľudí  v  spoločnosti,  a  jemu  samotnému  zostávala

predovšetkým rola liečiteľa.28 

Obzvlášť v oblastiach južného Fínska, ktoré boli vďaka teplejšej klíme spojené s najväčším

agrárnym rozvojom, začal vznikať nový dualistický koncept sveta. V tomto prípade bola 

Matka zem považovaná za ženský tvoriaci princíp, zatiaľčo Boh na nebesiach zosobňoval 

24 Ruponen, Mesikämmenen matkassa metisiltä mättäiltä Otavaisen olkapäille, časť 10.2 – 10.4
25 Honko, Belief and Ritual: The Phenomenological Context, 1993, s. 67
26 Ruponen, Mesikämmenen matkassa metisiltä mättäiltä Otavaisen olkapäille, časť 10.6 
27 Tamtiež 
28 Honko. Belief and Ritual: The Phenomenological Context, 1993, s. 68
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mužský a vládnuci  princíp. Tento nebeský Boh bol hlavou rodiny nižších božstiev, ktorým

náležali  vo  svete  špecifické  úlohy.  Dve  vládnuce  božstvá,  jedno  maskulínne  a  druhé

feminínne, si teda rozdeľovali dve primárne sféry – pozemskú a nebeskú.29 

Popri rozvoji  farmárstva a poľnohospodárstva pretrvávala aj  lovecká kultúra a rybolov.

Ucelenejší systém duchov a božstiev v prírode umožňoval lovcom zistiť, akým božstvám

treba adresovať pri vstupe do lesného sveta svoju úctu a rešpekt. V centre záujmu lovcov

boli nadprirodzený vlastníci prírodných teritórií – lesov, jazier a vrchov, a taktiež strážny

duchovia tých zvieracích druhov, ktoré boli predmetom lovu.30

Pre loveckú aj agrárnu kultúru boli charakteristické náboženské rituály. Zatiaľčo v období

loveckej  kultúry sa  tieto  rituály viazali  najmä k  jednotlivcovi  a  k  náhodným miestam

spojeným s lovom, v agrárnej kultúre začali rituály nadobúdať sociálny rozmer a získavať

ustálené  lokality,  v  ktorých  boli  prezentované.  Rituály  sa  taktiež  začali  odohrávať  v

určitých dňoch v kalendárnom roku vzhľadom k udalosti, ku ktorej sa viazali.31 Väčšina

rituálov vznikala v kontexte prechodu medzi ročnými obdobiami a pre ne špecifického

rozdelenia práce. Tieto rituály mali zabezpečiť dobrú úrodu, prípadne úspech v loveckej

sezóne.32 Časť  rituálov  sa  týkala  len  príslušníkov  rodiny  a  bola  spojená  s  uctievaním

zosnulých  príbuzných.  Ich  cieľom  bolo  upokojiť  nekľudné  duše  predkov  a  nastoliť

harmóniu  medzi  svetom  živých  a  mŕtvych.  Po  smrti  rodinného  príslušníka  sa  ostatní

členovia rodiny pokúšali upokojiť jeho dušu a udržať ju na správnej ceste do podsvetia.33

Od roku 1000 sa rozvíjala takzvaná roľnícka kultúra, pre ktorú bol charakteristický vývoj

organizačnej štruktúry a hierarchického usporiadania spoločnosti. Hlavným aspektom tejto

kultúry bolo postupné rozširovanie kresťanstva na území Fínska a Karélie (od r. 1155).

Štrukturalizovaná  kresťanská  ideológia  sa  dostala  do  konfliktu  s  liberálnou  vierou  v

prírodné božstvá. Ústrednou postavou v ľudovej poézii sa postupne stával diabol, ktorý

nahradil ostatné nadprirodzené bytosti. V epických básňach prevládali moralistické témy,

postavy hriešnikov a zlých čarodejníc, prípadne vzorové príklady ľudí žijúcich v harmónii

s kresťanskou ideológiou.34

29 Tamtiež
30 Tamtiež, s. 70
31 Tamtiež, s. 73-74 
32 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 46
33 Honko, Belief and Ritual: The Phenomenological Context, 1993, s. 75
34 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 50
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3.2  Medveď v najstarších vrstvách fínskej kultúry 

Archeologické  nálezy  z  obdobia  loveckej  kultúry  na  fínskom  území  dokladajú

presvedčenie, že medveď mal pre starovekých Fínov predovšetkým totemistický význam.

Totemizmus  spolu  so  spomínaným  animizmom  charakterizoval  počiatky  fínskeho

prírodno-náboženského myslenia. Základom totemizmu je viera v pokrvnú príbuznosť, či

spoločný pôvod s určitým živočíšnym (prípadne rastlinným) druhom. Totemom sa nazýva

symbolické vyobrazenie daného príbuzného druhu chápaného ako predka, v našom prípade

medveďa.35

Nemožno však jednoznačne potvrdiť, že by bol medveď totemistickým vzorom na celom

území dnešného Fínska. Fínsky folkloristi Matti Sarmela a Matti Kuusi sa domnievajú, že

v období loveckej kultúry boli  na území Fínska dva klany,  pričom jeden mal ako svoj

totemistický vzor medveďa, druhý losa. Tieto predpoklady sa zakladajú na spise rímskeho

historika Tacitusa pod názvom Germania, z roku 98. Tacitus tu spomína niekoľko národov

žijúcich na sever od germánskych národov, mimo iné aj divochov, ktorých nazýva Fenni.

Podľa Tacitusa títo Severania mali tváre ľudí, no telá divokých zvierat – losa a medveďa.

Tento popis môže odpovedať rituálom, počas ktorých sa členovia jedného či druhého klanu

obliekali do koží zvieraťa, ktoré bolo znakom ich rodového príbuzenstva.36

Od oblasti Škandinávie až po pohorie Ural (oblasť, v rámci ktorej sa presúvali ugrofínske

národy)  boli  nájdené  artefakty zobrazujúce  medvedie a  losie  hlavy.37 Väčšina  objektov

pochádzala  práve  z  oblastí  dnešného  Fínska  a  Karélie.  Je  možné,  že  tieto  objekty  sa

používali pri rituáloch, prípadne ako dary, ktoré si dávali členovia klanov pri výmennom

obchode.38

V prípade jaskynných malieb sa stretávame s oveľa menším počtom medvedích motívov,

než u objektov vyrobených z kameňa. Oproti Nórsku či Švédsku, kde bolo nájdené veľké

množstvo jaskynných malieb zobrazujúcich medveďa, vo Fínsku nájdeme len niekoľko

jaskýň  s  medvedími  vyobrazeniami.39 Tento  malý  počet  však  môže  svedčiť  o  svätosti

35 Afanasjev, et.al., Filozofický Slovník. 1976, s. 487
36 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 92-93. Taktiež: Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011,

s. 55
37 Viď príloha IV
38 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 93
39 Viď príloha V
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medveďa. Na dochovaných maľbách sa stretávame predovšetkým s obrazmi medvedích

mláďat, čo je pravdepodobne znakom toho, že zobrazovanie dospelého medveďa rovnako

ako vyslovovanie jeho mena (viď 4. časť) boli tabu.40

Toto tabu len potvrdzuje silné postavenie medveďa v najstarších vrstvách fínskej kultúry. 

S  rozvojom  komplikovanejšej  hierarchie  božstiev  sa  upevňuje  aj  pozícia  medveďa  v

náboženských  predstavách.  Na  základe  dochovaných  prameňov  zaoberajúcich  sa

medvedími rituálmi možno predpokladať, že bol rozšírený mýtus o medveďovi ako synovi

nebeského boha (viď 5.1), spolu s predstavou medveďa ako predka človeka (viď 3.3).41

S  rozvojom  poľnohospodárstva  pretrvávala  tradícia  medvedích  rituálov  v  ľudovej

spoločnosti.  Hoci  človek  ťažil  čoraz  viac  z  lesného  územia,  medveď  zostával  v

predstavách  ľudí  stále  pánom lesa  a  hraničnou  bytosťou  medzi  divočinou  a  ľudskými

obydliami.  Piesne  rituálov  a  ochranné  zaklínadlá  boli  už  špecifickejšie  a  pestrejšie,  s

ohľadom  na  rozvoj  komunity.  Zvyšoval  sa  počet  objektov  vytvorených  z  medvedích

ostatkov,  ktoré  reflektovali  dobové  hodnoty,  predstavy  a  svetonázor  spoločenstva.

Medvedie tesáky, drápy a penisové kosti sa opracovávali do podoby šperkov, ktoré mali

dekoračný  charakter,  prípadne  slúžili  ako  ochranné  predmety  –  amulety,  či  symboly

plodnosti.42

S chovom hospodárskych zvierat  súvisí  vznik množstva nových rituálnych tradícií.  Ich

hlavným zmyslom bola ochrana stáda pred medveďom. Jedným z rituálov bolo napríklad

takzvané  uzavretie  pastvy,  ktoré  bolo  možné  kruhovým označením okolitých  stromov.

Značenie na stromoch malo najväčší efekt s použitím medvedích fekálií, tuku alebo žlče.

Zavesenie medvedieho tesáka na kravský zvonec, prípadne pošúchanie stáda medveďou

tlapou bol taktiež spôsob, ako udržať útočiaceho medveďa ďalej od dobytka.43

Ochranné zvyklosti  sa  rozvíjajú  v ešte  väčšej  miere  s  postupným šírením kresťanstva.

Ľudia sa obracajú ku kresťanským svätým so svojimi modlitbami,  v ktorých žiadajú o

ochranu pred  medveďom.  Medveď tak  stráca  svoje centrálne  náboženské postavenie  a

stáva sa obávanou šelmou.44 

40 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 57-58
41 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 94
42 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 63-64
43 Tamtiež, s. 64-65
44 Tamtiež, s. 66
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3.3    Medveď ako človeku podobný

Pre kmene na území dnešného Fínska mohol jedinečný význam medveďa spočívať nie len

v  jeho  sile,  ale  taktiež  v  tom,  že  bol  do  značnej  miery  chápaný  ako  zviera  podobné

človeku. Ako príklad tejto podobnosti uvádzam dochované porekadlo z oblasti Kosemkina

v západnej Ingrii:

„Meillä näät laitaan, että se karhu olis ihmisest tullut. Hään kun näät nyljetään ja on nännät niin

kuin ihmisellä, niin sanotaan että hään on ihmisest tullut.“45 

„Zdá sa nám, ako keby medveď pochádzal z človeka. Podobá sa človeku po stiahnutí z kože a má

bradavky podobné ľudským, preto sa hovorí, že pochádza z človeka.“

V ukážke sa na medveďa odkazuje slovom „hään“, ktoré je pravdepodobne synonymom

spisovného  osobného  zámena  „hän“ (on).  Nakoľko sa  vo  fínčine zvieratá  neoznačujú

zámenom  „hän“,  ale „se“  (to,  ono),  môže  použitie  „hän“ podporovať  podobnosť

medveďa a človeka v predstavách ľudí.

Medvedie telo sa po stiahnutí z kože vskutku podobá telu ľudskému.46 Fyzickú podobnosť

môžeme nájsť aj v schopnosti medveďa chodiť po dvoch nohách. Túto pozíciu medveď

zaujíma predovšetkým v stresových situáciách,  aby lepšie  rozoznal  podozrivé pachy či

zvuky.47 Nie je teda prekvapivé, že pri stretnutí s človekom sa medveď stavia na zadné

nohy a nápadne tak pripomína človeka samého.

Pohľad na medveďa ako zviera človeku podobné, či dokonca s človekom totožné, môžeme

nájsť aj  v ďalšom ľudovom prirovnaní zaznamenanom v roku 1936, tentokrát z oblasti

Jyskyjärvi vo Dvinskej Karélii: 

„Karhu on ihmisestä noiduttu. Käsirustingista sitä päätellään, kun se on ihan samanlainen kuin

ihmiselläkin. Ihmistä on rangaistu muuttamalla karhuksi.48

45 Paasio, Synnyt, 1976, s. 148
46 Viď príloha VI
47 Rijáková, Charakteristika …, 2012, s. 50 
48 Paasio, Synnyt, 1976, s. 148

20



„Medveď je očarovaný človek. Aj tlapami sa zdá byť celkom podobný človeku. Trestom človeka je

premeniť sa na medveďa.“

Na tomto príklade možno vidieť presvedčenie, že medveďom môže byť aj človek, ktorý

bol magicky vtelený do medvedieho tela ako trest za svoje zlé skutky.

Okrem fyzických znakov, ktorými medveď pripomína človeka, môžeme nájsť aj odkazy na

predstavy, podľa ktorých medveď oplýval mentálnymi vlastnosťami podobnými človeku.

Medzi tieto patrila napríklad viera, že medveď má skvelý sluch a rozumie ľudskej reči.

Napríklad,  pokiaľ  sa  o  medveďovi  hovorilo  zle,  alebo  sa  vyslovilo  jeho  pravé  meno,

medveď tomu rozumel a rozhneval sa.49

Najrozsiahlejšie  spojenie  medzi  medveďom  a  človekom  je  však  už  v  spomínanom

presvedčení,  že  medveď je  predkom človeka.  S  rovnakou tradíciou  sa  možno  stretnúť

nielen v oblasti Fínska a Švédska, ale aj na Sibíri, či v Severnej Amerike. Korene tejto

viery môžeme nájsť v príbehu o troch bratoch a  ich sestre,  ktorá  si  vzala  za manžela

medveďa. V 18. storočí ho zaznamenal vikár Per Fjellström vo švédskom Lycksele.50 

V anglickom preklade  tento  príbeh  uvádza  Marjo  Jaakkola-Meriluoto  a  jeho  obsah  je

približne nasledovný: 

Traja bratia mali jedinú sestru, ktorú nenávideli natoľko, že bola nútená utiecť z domova

do  divočiny.  Úplne  vyčerpaná  nakoniec  našla  medvedí  brloh  a  vliezla  dnu,  aby  si

odpočinula.  Po  nejakom čase  sa  dievča  zblížilo  s  medveďom natoľko,  že  ju  poňal  za

manželku a mali  spolu jedného syna.  Po niekoľkých rokoch, keď už medveď zostarol,

rozhodol  sa,  že  už  kvôli  svojmu  pokročilému  veku  nechce  ďalej  žiť.  Na  čerstvo

napadanom snehu preto vyšľapal stopy, aby ho podľa nich manželkini bratia vystopovali a 

zabili. Predtým sa však spýtal svojej ženy, či k nej všetci bratia boli rovnako nepríjemný.

Tá priznala, že až na najmladšieho brata sa k nej zvyšný bratia nesprávali s úctou. Keď

napadol hlboký sneh, prišli bratia zabiť medveďa. Medveď napadol a zranil najstaršieho

brata, a vrátil sa do brlohu. Potom napadol a zranil ďalšieho brata, a znovu sa vrátil do

brlohu.  Po  tretíkrát  vyšiel  z  brlohu  na  zadných  tlapách,  držiac  svoju  manželku,  ktorá

prikázala najmladšiemu bratovi, aby medveďa zabil. Počas sťahovania kože malo dievča

49 Karhu, Karhun synty. 1947, s. 24
50 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 50-52
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zakryté oči, len raz sa pozrelo cez medzeru medzi prstami. Keď dali bratia variť medvedie

mäso, prišiel k nim neznámy mladík. Mládenec im povedal, že zabili jeho otca a že má

nárok na časť koristi.51

Je to práve tento príbeh o medveďovi  ako predkovi  človeka,  ktorý bol pravdepodobne

jedným z faktorov ovplyvňujúcich finálnu verziu rituálnych medvedích slávností (viď 6.

časť) aj na území Fínska. Z príbehu vyplýva právo lovcov medveďa zabiť – keďže im sám

dal  povolenie.  Vyššie  zmienený naratív  určuje  aj  jedinečný vzťah medzi  medveďom a

ženami.  Počas  slávností  sa  napríklad  odporúčalo,  aby sa ženy stránili pohľadu na telo

medveďa, rovnako ako jeho manželka v pôvodnom príbehu.52 

Folklorista Matti Sarmela taktiež uvádza, že vo Fínsku bola rozšírená povera, podľa ktorej

medveď nenapadne ženu pri náhodnom stretnutí. Musí ju však rozpoznať od muža a preto

sa  odporúčalo,  aby  si  žena  pri  stretnutí  s  medveďom  vyhrnula  sukňu  a  ukázala  mu

genitálie.53 

3.4    Medveď ako posvätné zviera lesa

Ako sme videli v predchádzajúcich častiach, východiskovým bodom pre vznik mýtov a

náboženských predstáv bolo pre Fínov primárne postavenie prírody v ich každodennom

živote.  V prvej a pre nás najdôležitejšej epoche loveckej kultúry sa jedná predovšetkým o

lesné prostredie. Les bol považovaný za iný svet - sväté a čisté miesto plné mágie. Fíni

skutočne v prípade lesa používali adjektívum „svätý“ (pyhä). Na svätosti lesa participovali

všetci jeho zvierací i nadprirodzení obyvatelia. Na vrchole rebríka nadprirodzených bytostí

lesa stál  Tapio – pán lesa,  a  jeho manželka,  pani  lesa Mielikki.  V lese sa okrem nich

nachádzalo množstvo „strážcov“ (haltijat), a taktiež panien lesa, či v doslovnom preklade

„svätých služobníc“ (pyhät piiat).

Medveď  ako  neoddeliteľná  súčasť  lesa  bol  taktiež  považovaný  za  sväté  zviera.  Bol

dokonca obľúbeným zvieraťom pani lesa Mielikki, ktorú lovci museli pred vstupom do

lesa požiadať o povolenie pre vstup do Tapiovho kráľovstva.54 Okrem Mielikki a Tapia je

51 Tamtiež
52 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 92
53 Tamtiež
54 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 236-237
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medveď často spojovaný s Hongotar (prípadne Hongatar), ktorá je v niekoľkých prípadoch

považovaná za  haltija  medveďa a vyskytuje  sa  v piesňach doprevádzajúcich medvedie

slávnosti.  Hongotar  bola  však  pôvodne  haltija borovice  (honka). Spojenie  borovice  a

Hongotar s medveďom sa pravdepodobne rozvinulo už pri prvotných medvedích rituáloch,

počas ktorých bola medvedia lebka zavesená na konár borovice.55 

Medveď mal natoľko jedinečné postavenie v lesnom svete, že bol často nazývaný lesom

samotným  (metsä),  kráľom lesa  (metsän kuningas) či  lesným jablkom  (metsän omena).

Ako posvätné zviera oplýval magickými schopnosťami, napríklad nadprirodzeným zrakom

a  sluchom.56 Práve  viera  v  magické  zmysly  medveďa  pravdepodobne  viedla  k  tabu

ohľadom  skutočného  mena  medveďa  (karhu).  Medveď  totiž  mohol  počuť  aj  keď  sa

nenachádzal  v  bezprostrednej  blízkosti  človeka  a  preto  bolo  odporúčané  nazývať  ho

úctyhodnými menami (viď 3.3).

Po  kristianizácii  vo  Fínsku  začala svätosť  medveďa  strácať  na  sile  spolu  s  prevahou

kresťanstva nad pohanskou vierou. Vládcami tejto  šelmy sa stávali  kresťanský svätci  -

napríklad svätá Brigita (Pirjotar), prípadne samotná Panna Mária (Neitsyt Maria).57 

55 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 81
56 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 232
57 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 65-66
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4.  ETYMOLÓGIA MEDVEDÍCH MIEN 

V dnešnej  spisovnej  fínčine  sa  pre  pomenovanie  medveďa  používa  slovo  karhu.  Toto

substantívum je odvodené od adjektíva karhea (hrubý), ktoré odkazuje k hrubosti, drsnosti

medvedej srsti.  Etymologicky podobné výrazy označujúce medveďa môžeme nájsť aj v

príbuzných  ugrofínskych  jazykoch,  napríklad  v  livončine  karü,  v  estónčine  karu a  v

karelčine totožné karhu.58 Hoci sa jedná o substantívum odvodené od adjektíva, z kultúrno-

historického  hľadiska  folklórnych  tradícií  sa  pracuje  s  týmto  pomenovaním  ako  s

pôvodným menom.

Napriek svojmu rozšíreniu v celej oblasti Fínska a Karélie bolo pomenovanie  karhu vo

veľkej  miere  tabuizované.  Ako  som  už  spomenula,  jednou  z  vlastností  medveďa  bol

výborný sluch (viď 3.4). To bolo jedným z dôvodov, prečo medveď nesmel byť nazývaný

pôvodným menom, inak by to mohlo u neho vyvolať hnev. Medveď by prišiel na miesto,

kde  bolo  jeho  meno  vyslovené  a  spôsobil  by  škodu.59 Toto  tabu  zjavne  odkazuje  k

šamanistickej  viere,  podľa  ktorej  znalosť  pôvodu  zvieraťa  dáva  človeku  možnosť  ho

ovládnuť (viď 3.1). 

Podľa Juhi Pentikäinena  mohlo byť v určitom období roka používané aj  pomenovanie

karhu. Bolo však nutné riadiť sa takzvaným „medvedím kalendárom“, ktorým sa podľa

ľudovej viery riadil samotný medveď. V rámci tohto kalendára bolo povolené používať

pravé meno medveďa od jesene približne do polovice zimy –  teda v období zimného

spánku  medveďa.  Mimo  danú  periódu  bolo  odporúčané  používať  alternatívne

pomenovania, aby sa po ukončení hibernačného obdobia vyhlo útokom medveďa na stáda

a lovcov.60

Toto  slovné  tabu  viedlo  vo  fínskej  a  karelskej  ľudovej  poézii  k  tvorbe  a  používaniu

množstva  alternatívnych  výrazov  označujúcich  medveďa.  Počet  týchto  výrazov  sa

odhaduje  približne  na  300  rôznych  pomenovaní,  ktoré  tvoria  eufemizmy,  metonymie,

adjektívne  prívlastky  a  prirovnania.61 Rozsiahly  zoznam  fínsko-karelských  medvedích

pomenovaní možno nájsť na kovaných dverách Národného múzea v Helsinkách.62

58 Itkonen, Suomen sanojen alkuperä, 1992, s. 312
59 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 97
60 Tamtiež, s. 93 a 97
61 Tamtiež, s. 93
62 Zoznam medvedích mien viď príloha VII 
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V  popredí  zoznamu  medvedích  mien  stoja  štyri  eufemizmy,  ktoré  sa  najviac  blížia

jednoduchému prekladu „medveď“. Sú to kouko, otso/ohto a kontio.

4.1  Kouko, otso/ohto a kontio 

Fínske  slovo kouko označuje  medveďa  v  božskom ponímaní.  Jedná  sa  o  proto-fínsky

výraz, ktorého pôvodný význam je  „praotec“ alebo „starší“. Kouko teda apeluje na pôvod

medveďa, ktorý je božský a nesie vo svojej podstate emocionálne zafarbenie vyjadrujúce

úctu a rešpekt.63 Príbuznosť môžeme nájsť s estónskym slovom kõu, ktoré označuje búrku

a boha búrky. V litovčine sa stretávame so slovom kaũkas, ktorým sa označovali strážcovia

obydlí, podobné stvorenia ako už spomínaní fínsky haltijat.64

Ohto označuje  vo  fínskom jazyku,  rovnako ako v  príbuznej  karelčine,  zviera  veľkých

rozmerov.65 Postupom času však toto pomenovanie nadobudlo väčší rozmer poukazujúci k

nebeskému  pôvodu  medveďa.  Rovnako  ako  v  prípade  substantíva  kouko sa  jedná  o

eufemizmus  nahradzujúci  tabuizované  karhu.  Ohto sa  vyvinulo  zo  slova  oksi,  ktorého

etymologický pôvod siaha pravdepodobne ďalej než samotné karhu. Zo slovného základu

oks- sa okrem ohto rozvinuli i ďalšie príbuzné tvary rovnakého významu, napríklad ohden,

ohen  alebo ohlen.66 Ugrofínsku  jazykovú  príbuznosť  môžeme  nájsť  v  zastaralom

estónskom slove  ott, rovnako ako v litovskom  okš a v erzja-mordvštine  ovto. Postupom

času sa vyvinulo častejšie používané a rozšírenejšie meno otso, ktoré vzniklo zámenou :ht

v slove ohto za :ts.67

Kontio je  pôvodne karelský výraz odvodený zo slovesa kontia  (potácať sa). V oblastiach

západného Fínska sa výraz kontio používal ako eufemizmus pre medveďa, no v samotnej

Karélii  a  vo  východnom  Fínsku  bolo  toto  pomenovanie  rovnako  ako  karhu  v  iných

častiach Fínska považované za tabu.68 

Zaujímavým  faktom  je,  že  napriek  tomu,  že  mená  karhu a  kontio boli  tabuizované,

stretávame sa na území Fínska s množstvom geografických pomenovaní odvodených práve

63 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 71-72
64 Vippula, Suomen murteiden sanakirja, 1999, s. 298
65 Tamtiež
66 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 103
67 Tamtiež 
68 Tamtiež, str. 101
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od  týchto  medvedích  mien  (taktiež od  otso,  ohto,  oksi a  kouko). Niektoré  z  týchto

„medvedích  miest“  sa  viažu  k  nedávnej  minulosti,  iné  majú  svoj  pôvod  už  v  období

agrárnej a roľníckej kultúry. Medzi mená miest obsahujúcich pomenovanie medveďa patrí

napríklad  Kontiomäki,  Karhukoski,  alebo  Kontiolahti.  Tieto  miesta  môžu  referovať  k

významnému  spojeniu  s  medveďom,  čo  sa  týka  lovu  a  rituálnych  tradícií.  V starých

obciach mali svoje mená taktiež domy, v ktorých sa opakovane konali medvedie slávnosti,

napríklad Karhula, Ohtola, alebo Kouvola.69

4.2  Metonymie, prívlastky a prirovnania

Rozsiahla  škála  ďalších  medvedích  mien  sa  skladá  z  metonymií,  a  adjektívnych

prívlastkov a prirovnaní  vyjadrujúcich samotný charakter  medveďa v predstavách ľudí.

Prvým  krokom  pre  systematické  usporiadanie  medvedích  mien  je  rozdelenie  na  dve

základné skupiny. Do prvej patria mená, ktoré sa viažu k nebeskej sfére, do druhej potom

tie, ktoré súvisia s pozemskou sférou. 

Súhvezdie  Veľkej  a  Malej  medvedice  (Iso a Pieni  otava)  sa  stalo  základom  pre

rovnomenné pomenovanie  medveďa  otava, poukazujúce na medveďov nebeský pôvod.

Medzi ďalšie mená, ktorých zámerom je vyzdvihnúť rozdielnosť, alebo blízkosť medveďa

k  ľudskému  druhu,  patria  napríklad  vieras  (hosť),  poikais (tvoj  syn)  alebo  veliseni

veitoseni (môj drahý brat).70 Do tejto skupiny môžeme zaradiť i pomenovania odvodené od

najrozšírenejších  eufemizmov  z  predchádzajúcej  kapitoly,  napríklad  ohtonen,  ohtoseni,

otsonen, otto a kouvo, ktoré sa viažu k nebeskému pôvodu medveďa.71 V novodobej fínčine

k nim však  nemožno  nájsť  paralelný  výraz  (používajú  sa  však  často  ako  chlapčenské

mená)72 a ich preklad by vyžadoval použitie poetických prvkov, ktoré sa nepribližujú k

pôvodnému významu.

Rozsiahlejšia  skupina  mien  sa  však  vzťahuje  k  pozemskej  sfére,  konkrétne  k  lesnému

prostrediu. Niektoré mená priamo stotožňujú medveďa s lesom, ďalšie ho zobrazujú ako

kráľa  a  vlastníka  lesa.  Iné  spájajú  medveďa  s  prostredím  lesa  z  hľadiska  rôznych

perspektív, napríklad s dôrazom na jeho povahu alebo správanie. 

69 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 81
70 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 97 
71 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 80 
72 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 98
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Medzi mená ztotožňujúce medveďa s lesom, či vyzdvihujúce jeho spojenie s ním, patrí

napríklad iso metsä/isoomettä (veľký les), alebo len metsä/mettä (les),  metsähippa (lesný

elf),  metsän hevonen (lesný kôň), metsän kissa (lesná mačka),  metsänmies  (lesný muž) a

metän elukka (lesné zviera).73 

Časť mien vyzdvihuje medveďa ako súčasť svätého lesa a v ňom jeho jedinečné, až božské

postavenie kráľa zvierat. Je to napríklad meno Tapio,  ktoré stotožňuje medveďa s pánom

lesa Tapiom, ďalej  metsän kuningas  (kráľ lesa),  Hongattaren poika  (Hongatarin syn)74,

metsän vanhin  (najstarší lesa),  metsähinen  (lesný) a  suuri herra  (veľký pán). Svätosť a

čistotu medveďa vyjadrujú nasledovné výrazy ako autuas (požehnaný), puhas elävä (čisté

zviera) a puhdas metsä (čistý les).75

Ďalšia skupina prirovnaní ako  metsän vilja  (lesné obilie), metsän omena  (lesné jablko),

metsän  onni  (lesné  šťastie), hopii  (striebro),  kulta (zlato),  kultahammas  (zlatý  zub)  a

kultaherra  (zlatý pán), odkazujú k presvedčeniu lovcov, že šťastie v love a potenciálne

bohatstvo záleží na vôli medveďa.76

 

Pokiaľ sa jednalo o začarovaného medveďa pôsobiaceho škodu, vyslúžil si v básňach a

zaklínadlách pomenovania ako  kiirasilmä  (zlé oko),  lehmän syöjä  (pojedač kráv),  paha

(zlý)  a  vihasesi  (tvôj  nepriateľ).  V  ľudových  príbehoch  hrá  rolu  aj  nenásytná  túžba

medveďa po lesnom mede, z ktorej možno usudzovať napríklad na často používané mená

ako  mesikämmen  (medová  dlaň),  prípadne  mesikäpälä  (medová  laba)  a  mesiloappa

(prahnúci po mede).77

Ďalšia  rozsiahla  skupina  mien  sa  sústredí  na  atribúty  fyzického  vzhľadu  medveďa,

napríklad  hallavanahka (šedá koža), halliparta (šedá brada), isojalka (veľká noha), kynnet

(pazúry), käpälä (laba), musta rinta (čierna náprsenka), pitkävilla (dlhá vlna), karvajalka

(chlpatá noha) a karvahousu (chlpaté nohavice/gate).78

73 Tamtiež 
74 Hongatar, alebo aj Hongotar – vyššie spomínaná strážkyňa (haltija) borovice 
75 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 98
76 Tamtiež 
77 Tamtiež, s. 99
78 Tamtiež, s. 100
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5.  MEDVEĎ VO FÍNSKEJ MYTOLÓGII

Relevantné mýty obsiahnuté v ľudových básňach sa zaoberajú predovšetkým pôvodom a

zrodením medveďa.  Básne  tvorí  takmer  vždy rovnaký naratív:  v  úvodných veršoch si

vedúci spevák (prípadne obecenstvo) kladie otázku po pôvode medveďa a následne na ňu

odpovedá, alebo dostáva odpoveď od iného speváka. Časti o zrodení medveďa sú väčšinou

súčasťou rozsiahlejšieho básnického celku, samostatne sa nevyskytujú často. 

5.1  Zrodenie medveďa na nebesiach

Rovnako ako veľká  časť  kozmologických  predstáv,  aj  pôvod medveďa sa  v  ľudových

básňach často spája s nebeskou sférou. Popis nebeského medveďa sa však obmedzuje len

na  konštatovanie,  že  bol  zrodený  v  nadpozemskej  sfére  v  okolí  súhvezdia  Medvedice

(Otava).  Z  archívov  SKVR  uvádzam  dve  básne,  ktoré  obsahujú  tému  zrodenia  na

nebesiach. Prvá báseň pochádza z oblasti Severnej Karélie: 

Tieän, ohto, synnyntäsi,                                               Viem ja, medveď, o tvojom stvorení,

[Karva jalka], kasvantasi.  Chlpatá noha, o tvojom vzniku.

Miss´out, ohto, synnytetty,                                           Kde si bol, medveď, stvorený,

[Karva jalka], kasvatettu?  Chlpatá noha, vychovaný?

Suon navoilla, maan navoilla,  V pupku bažiny, v pupku sveta,

Kirjokangasten perillä,  Tam na farebnom vresovisku, 

Kengällä korian kuusen,   Na topánke krásneho smreku, 

Kataikon kainalossa,   V podpazuší jalovca, 

Närän pehkon perässä.  Za zlou húštinou. 

Miss´on into annetuna?   Kde si nám bol medveď daný?

Taivo tähtien seassa,   Na oblohe pozdĺž hviezd, 

Otavaisten olkapäillä.79  Na ramenách Medvedice. 

Po zrode medveďa ihneď nasleduje prechod z nebeskej sféry do sféry pozemskej. V básni

z oblasti Kerimäki vo Východnom Fínsku je tento prechod popísaný nasledovne:

79 SKVR VII, 5:3928, Polén, Pohjois-Karjala, 1847
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Missä on Ohto synnytetty, Kde bol Medveď stvorený,

Mesikämmen kännytetty, Medová dlaň premenený,

Luona kuun, tykönä päivän, Pri mesiaci, blízko slnka,

Otavaisen olkapäillä. Na ramenách Medvedice.

Sieltä on maahan laskettuna Odtiaľ bol na zem zoslaný

Kultasessa kätkyessä, V zlatej kolíske,

Vitjoilla hopeisilla.80 Na strieborných reťaziach.

V  autentických  básňach  z  oblasti  dnešného  Fínska  sa  neuvádza  odôvodnenie  tejto

metamorfózy  z  nebeského  medveďa  na  medveďa,  ktorý  sa  nachádza  v  reálnom,

pozemskom svete.  Podľa Mattiho  Sarmeli  je  však  tento mýtus  súčasťou nadnárodného

mýtu  rozšíreného u  všetkých  severských národov.81 Sekundárne  pramene uvádzajú  ako

zdroj  pre  tento  internacionálny  mýtus  verziu  pochádzajúcu  od  sibírskych  národov,

konkrétne z oblasti Chanty a Mansi v súčasnom Rusku.82 V tomto mýte vystupuje okrem

medveďa aj jeho stvoriteľ Numi-Torem (v danej oblasti boh nebies), s ktorým medveď žije

na nebesiach v striebornom a zlatom dome. Samotný mýtus znie následovne: 

Malý medveď nesmel opustiť nebeské domy bez súhlasu stvoriteľa (otca),  neposlúchol

však a rozhodol sa ísť hrať s koňmi.  Kone sa splašili  a jeden z nich pri  úteku spravil

kopytom dieru do oblaku. Cez túto dieru medveď uvidel lákavú zem plnú ovocia. Požiadal

preto  otca,  aby  mu  dovolil  zostúpiť  na  zem.  Numi-Torem  vytvoril  zlatú  kolísku  a

strieborné reťaze, na ktoré neposlušné medvieďa pripevnil a cez dieru v nebi ho na nich

spustil na zem. Malý medveď však musel otcovi sľúbiť, že nebude drancovať sväté obydlia

ľudí, nenapadne brlohy, v ktorých sídlia duše strážcov a nevyruší ľadové ľudské telá v

zemi. Na všetky sľuby však medveď zabudol a porušil ich. Preto Numi-Torem ako trest

dovolil ľuďom medveďa zabiť.83

K dôležitosti medveďa v spojitosti s týmto mýtom v oblasti Chanty a Mansi odkazuje aj

folklorista Lauri Honko. Počas rituálu, ktorý nasledoval po love medveďa v tejto oblasti,

skladali lovci pred zabitým medveďom takzvanú medvediu prísahu. Jednalo sa o jednu z

najstarších a najmocnejších prísah, v nasledujúcom znení: Nech ma medveď zožerie, ak

80 SKVR VI, 2:5405, A.J. Sjögren, Kerimäki, 1841
81 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2007, s. 89
82 Oblasť Chanty a Mansi viď príloha VIII
83 Ruponen, Mesikämmenen matkassa metisiltä mättäiltä Otavaisen olkapäille, 2000, časť 12.2.1
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poruším svoju prísahu!. Prísaha bola podložená vierou, že medveď zabije každého, kto

svoju  prísahu  poruší.  Obsahy prísah  boli  pravdepodobne  individuálneho  charakteru.  V

danej oblasti boli rituály doprevádzané tancami a pantomímou znázorňujúcou rozzúreného

medveďa trhajúceho krivoprísažníka na kusy.84

V Lönnrotovej Kalevale je medveď spojovaný s nebesami len okrajovo, ale rovnako ako v

iných básňach, je nebeský pôvod prvou odpoveďou na otázku po pôvode medveďa:

Tuoll´ on otso synnytelty,  Tam bol medveď stvorený,

Mesikämmen käännytelty   Medová dlaň premenený

Luona kuun, malossa päivän,  Pri mesiaci, blízko slnka, 

Otavaisen olkapäillä,  Na ramenách Medvedice,

Ilman impien tykönä,  V blízkosti panien vzduchu, 

Luona luonnon tyttärien.85     U dcér prírody.

Z úryvku možno vidieť, že prvé štyri verše sú takmer totožné s vyššie zmienenou básňou z

oblasti Kerimäki. Lönnrot však v  Kalevale nehovorí o reťaziach ani o kolíske. Rovnako

ako autentické básne, ani Lönnrot nenadväzuje na ďalšie časti mýtu z oblasti Chanty a

Mansi. Rozvíja však ďalšiu dejovú líniu týkajúcu sa zrodenia medveďa (viď 5.2).

5.2   Zrodenie medveďa z morskej vlny

V nasledujúcej časti  46. runy Lönnrot odkazuje k ďalšiemu mýtu o stvorení medveďa,

tentokrát z morskej vlny:

Astui impi ilman äärtä, Po okraji šla panna vzduchu,

Neiti taivahan napoa, Deva po nebeskej pláni,

Kävi pilven piirtä myöten, Kráčala cestou pozdĺž oblakov,

Taivahan rajoa myöten Pozdĺž nebeskej hranice

Sukassa sinertävässä, V modravých punčochách,

Kirjavassa kaplukassa,              Vo farebných sandáloch,

Villavakkanen käessä, V ruke chumáč vlny,

84 Honko, Hunting, 1993, s. 126
85 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 357-362
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Karvakoppa kainalossa; Kúsok srsti v podpazuší;

Viskoi villan pään vesille,  Zahodila chumáč vlny do vody,

Laski karvan lainehille, Pustila srsť do vlny,

Tuota tuuli tuuitteli, Tam ich vietor rozvial,

Ilma lieto liikutteli,  Vzduch nežne premiešal,

Ve´en henki heilutteli, Duch vody ich pohupoval,

Aalto rannalle ajeli, Vlna na pobrežie vyplavila,

Rannalle salon simaisen, Na pobrežie medovinovej divočiny,

Nenähän metisen niemen.86 Na špičku lesného mysu. 

Lönnrot v tejto časti hovorí o panne vzduchu (impi ilman), ktorá kráčajúc po oblakoch

vhodila do morskej vlny chumáč srsti a vlny. Vlna a srsť sa premiešali vo vetre a boli

vyplavené do lesnej krajiny. V nasledujúcich veršoch popisuje ako tento chumáč vlny našla

pani lesa Mielikki. Pripodobenie narodeného medveďa k chumáču vlny môže pochádzať z

výzoru niekoľkomesačných medvieďat, ktoré sú drobné a pripomínajú čierne klbko vlny.

Mielikki medvieďa vychovala, a keď vyrástlo, dala mu zuby a pazúry pod podmienkou, že

ich nebude zle užívať. Časť o zrodení medveďa končí konštatovaním, že mu bolo určené v

lete sa túlať lesom a v zimnom období sa uložiť na zimný spánok.87 

V básňach iných zberateľov sa zrodenie z morskej vlny uvádza predovšetkým s vplyvom

kresťanstva v období roľníckej kultúry. Úlohu panny vzduchu často nahrádza svätá Brigita.

Podľa tejto verzie sa Brigita nikdy nenaučila šiť a neustále hádzala vlnu do mora. Medveď

sa zrodil náhodou, ako dielo tejto nešikovnej dievčiny z ľudu. V tomto období už nebol

považovaný za kráľa lesa, či les samotný, ale za takmer bezvýznamné stvorenie podriadené

človeku. Z tohto mýtu sa rozšírila viera v svätú Brigitu – vládkyňu medveďa, ku ktorej sa

ľudia modlili, aby medveďa udržala neškodného.88

Je teda možné, že Lönnrot sa stretol s dvomi verziami o zrodení medveďa (viď 5.1 a 5.2),

ktoré sa rozhodol spojiť v Kalevale.

86 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 363-378
87 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 379-460
88 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2007, s. 99
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5.3   Zrodenie medveďa v Pohjole a v Tapiole

V ďalších verziách sa stretávame so zrodením medveďa v temnej Pohjole (studené miesto

na severe, blízko krajiny mŕtvych – viď 3.1), alebo v Tapiole, teda v lesnej sfére. Hoci sa

nejedná o rovnaké miesto, obe varianty majú spoločný charakter. Ich cieľom bolo úplne

odlíšiť sféru, z ktorej pochádza medveď, od prostredia, ktoré obývali ľudia.89 Aj preto sa

pravdepodobne často vyskytujú spolu, napr. v nasledujúcej ukážke:

Missä on Ohto synnytetty, Kde bol Medveď stvorený,

Harsokarva kasvatettu? Srstnatý závoj vychovaný?

Alla karhean karahkan, Pod drsnou vetvou,

Juuressa nyky näreen, Pri koreni jedle, 

Alla kuusen kukkalatvan, Pod kvitnúcim vrcholom smreku,

Alla pienosen petäjän Pod drobnou borovicou

Siellä on ohto synnytetty, Tam bol medveď stvorený, 

Harsokarva kasvatettu Srstnatý závoj vychovaný

Tarkassa Tapiolassa, V čistej Tapiole,

Pimeässä Pohjolassa.90 V tmavej Pohjole. 

V uvedenej  ukážke  prevláda  spojitosť  s  lesnou sférou,  ktorá  je  opisovaná  ako  „čistá“

(tarkka). Prostredie zrodenia tvorí stromový porast – okolie smreku, borovice a jedle. Z

obsiahleho  popisu  lesného  prostredia  možno  teda  usudzovať  predovšetkým  na  sféru

Tapioly.  Odkaz  k  Pohjole  sa  v  básňach  vyskytuje  väčšinou len  v  jednom,  či  v  dvoch

veršoch, a nie je podložený žiadnymi opismi okrem prívlastku „tmavá“ (pimeä). 

Hoci Lönnrot v Kalevale priamo nespomína zrod medveďa v Pohjole, odkazuje k nej ako k

bydlisku medveďa. Z Pohjoly je totiž medveď zoslaný Louhi – paňou nad Pohjolou, aby

pôsobil škodu na stádach Kalevaly. V prípade tejto časti by mal byť charakter medveďa v

Kalevale negatívny. To si však protirečí s obsahom 46. runy, v ktorej Väinämöinen skolí

medveďa  spiaceho  v  brlohu,  nie  útočiaceho  na  stáda.  Taktiež  spôsob  akým  sa  lovec

prihovára k medveďovi neodpovedá prístupu k útočiacej šelme. 

89 Tamtiež, s. 95
90 SKVR XII, 2:6824, Kaarle Krohn, Pyhäntä, 1884

32



6.   KARHUNPEIJAISET – MEDVEDIE SLÁVNOSTI

Medvedie  slávnosti  boli  dôležitou  súčasťou kultúrneho života  starých Fínov.  Na mape

uvedenej v prílohe je zjavné, že medvedie slávnosti, alebo aspoň niektoré ich časti, boli v

značnej  miere  rozšírené  na  území  dnešného  Fínska  a  Karélie.91 Najväčšiu  frekvenciu

medvedích slávností možno vidieť v oblasti stredného Fínska, Kainuu, Severnej Karélie,

Severného a Južného Savo. V oblastiach západného Fínska boli rozšírené najmä ochranné

zaklínadlá proti útokom medveďa. Toto rozdelenie môže taktiež podporovať už zmienenú

domnienku  o  dvoch klanoch  loveckej  kultúry,  z  ktorých  jeden  mal  vo  svojom toteme

medveďa a druhý losa (viď 3.2). V oblastiach, v ktorých sa nenašli stopy po praktikovaní

medvedích rituálov mohol prevládať práve kult losa.92 

Zo  širšieho  hľadiska  možno  rozdeliť  karhunpeijaiset  na  tri  hlavné  fázy:  1.  Skolenie

medveďa,  2.  Slávnosť  na počesť  medveďa a  3.  Návrat  medveďa na  nebesia.  Každá z

týchto fáz je tvorená dielčími časťami (napr. príprava na lov), ktoré sú charakteristické

jedinečnými piesňami  v  kalevalskom metre.93 Piesne  boli  prezentované v monotónnom

rytme  samotnými  lovcami,  alebo  obecenstvom.  Rovnako  ako  je  tomu  u  piesní

prednášaných  pri  svadobných  rituáloch,  i  v  tomto  prípade  sa  takmer  každý  verš  pri

prednese opakoval dvakrát. U mnohých piesní sa stretávame s dialógom, ktorý mal formu

otázky-odpovede.  V tomto  prípade  boli  lovci  rozdelení  na  dve  skupiny  –  jedna  časť

prezentovala otázky, druhá časť odpovede.94 

Treba však podotknúť, že obsahové prvky fínskej loveckej epiky sú štrukturalizované inak,

ako je tomu napríklad v klasickej gréckej epickej tvorbe (Ilias). Zatiaľčo tradičná epika je

založená  na  protikladoch,  konfliktoch,  zápolení  medzi  dobrom  a  zlom  a  podobne,

ideológia fínskych epických piesní spojených s medveďom je ovplyvnená predovšetkým

spomínanou magicko-náboženskou vierou založenou na animizme. 

Les a lesné bytosti boli považované za posvätné a preto sa aj k lovu medveďa pristupovalo

s  náležitou  úctou.  Lovec  nie  je  chápaný  ako  hrdina  preto,  že  skolil  šelmu,  ale

predovšetkým preto, že udržuje rovnováhu medzi ľudským spoločenstvom a prírodnými

91 Mapa medvedích slávností viď príloha IX
92 Airaksinen, The Finnish Bear Cult, s. 3
93 Sarmela, Finnish Folk Atlas, 2009, s. 80
94 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 58 
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silami.95 Expresívne prvky v pasážach vyjadrujúcich konflikt medzi lovcom a medveďom

teda vskutku neboli nutné.

Lov medveďa sa konal zásadne v zime počas obdobia zimného spánku medveďa. Na jeseň,

keď napadol prvý sneh, bol medveď lovcami stopovaný. Podľa medvedích stôp v snehu

lovci sledovali, kde si medveď hľadá úkryt na zimný spánok. Miesto, ktoré sa zdalo byť

budúcim  brlohom  medveďa,  bolo  hlavným  lovcom  označené  značkami  na  okolitých

stromoch, ktoré vytvárali takzvaný medvedí kruh.96 S nástupom zimy sa následne zistilo, či

si medveď skutočne vybral toto miesto. V snehu zakrývajúcom brloh bola často diera, cez

ktorú do brlohu prúdil vzduch.97

Lov a s ním spojené slávnosti nastali, keď bol sneh dostatočne pevný na to, aby sa dalo na

lyžiach dostať k medvediemu brlohu. Medveď bol lovcami prebudený zo zimného spánku

a vylákaný von z brlohu drevenou tyčou. Následne bol ubodaný oštepom. Lov na medveďa

nebol považovaný za nebezpečnú záležitosť práve preto, že medveď bol oslepený náhlym

denným svetlom a nebol po prebudení schopný náležite sa brániť.98

6.1   Príprava na lov

Než  sa  lovci  vydali  na  samotný  lov,  museli  sa  naň  náležite  pripraviť.  Táto  príprava

neobsahovala len výber zbraní, ale celkovú očistu tela. K tejto očiste nepochybne patrila

sauna, po ktorej nasledoval výber čistého oblečenia.99 Cieľom očisty bola príprava na vstup

do lesa,  ktorý bol považovaný za čisté a posvätné miesto (viď kapitola 3.4).  Pomocou

sauny sa lovci zbavili svojej psychickej aj fyzickej nečistoty, a mohli vstúpiť do lesa.100

Pred samotným lovom sa lovci zhromažďovali  a jedli  v príbytku muža,  ktorý našiel  a

označil medvedí brloh. Sexuálny styk bol zakázaný a vo všeobecnosti bolo odporúčané

vyvarovať  sa  kontaktu  so  ženami.  Pri  príprave  zbraní  boli  prezentované  zaklínadlá,

ktorými bola umocnená sila železa, z ktorého pozostával oštep. Na lov sa často brali aj

zbrane,  ktoré  mali  pre  lovcov  jedinečný  význam,  či  preukázali  svoju  silu  napríklad  v

95 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 235
96 Znaky na stromoch viď príloha X
97 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 58
98 Tamtiež
99 Tamtiež 
100 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 236
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boji.101

Súčasťou prípravy na lov boli aj iné ochranné zaklínadlá, ktorými sa lovci snažili nakloniť

výsledok lovu vo svoj prospech. Matti Sarmela uvádza ako príklad nasledujúce zaklínadlo

zo Sodankylä v Laponsku102, ktorého prednes mal za cieľ učiniť medvedie pazúry a zuby

neškodnými: 

Kussa on ohto synnytetty? Kde bol medveď stvorený?

Suojapuolella kiviä,  Na chránenej strane kameňa,

Pohjan puolella mäkiä, Na severnej strane úbočia,

Pohjan tyttären sylissä, V klíne dcier Severu, 

Pohjan ämmän helman alla. Pod lemom sukne Severanky.    

Mettän tytti, mettän neiti, Lesná deva, lesná panna,

Mettän kuuluisa kuningas Slávny lesa kráľ 

Kätke kyntesti karvoin, Schovaj pazúry do kožuchu,

Hampaas[t]i ilkiät aseta! Svoje strašné zuby!

Villa suusi, villa pääsi, Vlnou tvoje ústa, vlnou tvoja hlava,

Villa viisi kynttäsiki.103 Vlnou aj tvoje pazúry. 

Nasledujúce zaklínadlo z archívov SKVR je obsahovo takmer totožné s vyššie uvedeným,

no pochádza z oblasti Vuokkiniemi v Severnej Karélii:

Sima suusi sulkekkohon,                                  Nech  zavrie  medovina  tvoje  ústa,

Mesi pääsi painakkohon! Nektár nech omotá tvoju hlavu!

Villa suusi, villa pääsi, Vlnou tvoje ústa, vlnou tvoja hlava,

Villa viisi hammastasi.   Vlnou päť tvojich zubov.

Villani itse turkissasi. Mojou vlnou samotný tvoj kožuch.

Kytke kynnet varpahisi,  Schovaj pazúry do prstov, 

Hampahat ikenihisi!104 Zuby do tvojich ďasien!    

  

Témou oboch vyššie zmienených zaklínadiel je metaforická transformácia fyzických 

101 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 60
102 Tamtiež, s. 59-60
103 SKVR XII, 2:6890, J. Murman, Sodankylä, 1854
104 SKVR I, 4:1486, Marttini Iivana, Vuokkiniemi, 1893
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atribútov medveďa na vlnu a vyzvanie k schovaniu pazúrov a zubov, teda k neútočeniu. S

prihliadnutím na jedinečný sluch pripisovaný medveďovi (viď 3.4) možno predpokladať,

že ľudia skutočne verili, že medveď bude počuť ich slová, bude nimi ovplyvnený a nebude

útočiť.

V prípade prvého zaklínadla možno vidieť odkaz k mýtu týkajúceho sa pôvodu medveďa,

ktorý sa v danom prípade vzťahuje k temnej Pohjole a k lesnej sfére Tapiole (viď 5.3).

Práve počas prípravy na lov speváci najčastejšie referovali k mýtom o pôvode medveďa.105

Základným pilierom týchto veršov je opäť viera, že pokiaľ spevák pozná pôvod medveďa,

či  inej  veci,  a prednesie ho v speve,  môže takto danú bytosť či  vec ovládať pomocou

mágie.106 

V 46. rune Lönnrotovho epického príbehu nachádzame popis medvedích slávností, ktorý je

takmer totožný s verziami iných folklórnych zberateľov. Lönnrot však doplnil okolnosti

predchádzajúce lovu a hostine tak, aby nadväzovali na celkový dej Kalevaly. Na začiatku

46. runy bol medveď zoslaný Pohjolskou pani (Louhi), aby zaútočil na stáda Kalevaly.107

To je dôvod Väinämöinenovho odchodu na lov po tom, ako napadol prvý sneh: 

Satoi siitä uutta lunta,                                                  Napadol čerstvý sneh,

Hiukan hienoista vitiä,                                                 Ľahká biela inovať, 

Sykysyisen uuhen verran                                              Ako jesenné jahňa 

Verran talvisen jäniksen;108  Ako zimný zajac;

Je zjavné, že Lönnrot sa snažil zakomponovať väčšinu prvkov medvedích slávností tak,

ako v skutočnosti prebiehali. Počínajúc veršom číslo 34 sa viac nezaoberá dejovou líniou

spojenou s dôvodom zoslania medveďa na Kalevalu. 

Na postave epického hrdinu Väinämöinena môžeme vidieť individuálny proces prípravy na

lov. Väinämöinen si pri tejto príležitosti necháva ukovať oštep strednej veľkosti, na ktorom

105 Táto časť nesúhlasí s Kalevalou, v ktorej sa odkazuje k mytologickému pôvodu medveďa až po jeho 
skolení. 

106 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 234
107 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 1-20
108 Tamtiež, 46: 41-44
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sú rytiny zobrazujúce vlka, medveďa, losa, žriebä a soba.109 

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich dvoch ochranných zaklínadiel zo SKVR, aj 

Väinämöinen svoje prvé verše adresované priamo medveďovi prednáša v duchu žiadosti:

Otsonen, metsän omena,   Medveď, lesné jablko,

Mesikämmen källeröinen!   Medová krivá dlaň!

Kun kuulet minun tulevan,   Keď ma budeš počuť prichádzať, 

Miehen aimo astelevan,   Statného muža kráčajúc, 

Kytke kynnet karvoihisi,   Schovaj pazúry do svojej srsti, 

Hampahat ikenihisi,                                                      Zuby do svojich ďasien, 

Ettei koske konsakana,               Vôbec sa ma nedotkni,

Liikuta lipeänänä!110   Hýb sa zakrádajúc!

V prvých dvoch veršoch môžeme vidieť mená pre medveďa, ktoré Väinämöinen používa

namiesto tabuizovaného mena karhu. Otsonen je výraz odvodený od rozšírenejšieho otso,

ktoré referuje k zvieraťu veľkých rozmerov (viď 4.1). Jedinečné postavenie medveďa v

lesnej  sfére  je  vyzdvihnuté  prirovnaním k  lesnému  jablku  (metsän  omena).  Prívlastok

mesikämmen källeröinen sa následne viaže k výzoru medveďa a k jeho chuti na med. 

Keď však porovnáme danú časť Kalevaly s prvými dvomi básňami SKVR (s. 35), zdá sa,

že Lönnrotova verzia  nemá natoľko charakter ochranného zaklínadla ako predchádzajúce

ukážky.  Podľa  môjho názoru  Väinämöinenove  verše adresované medveďovi  majú  skôr

charakter  prosby,  práve  preto,  že  nereferuje  k  pôvodu medveďa  (ako je  tomu v  prvej

uvedenej básni), ktorým by mohol ovládnuť nebezpečné tendencie tejto šelmy. 

6.2   Odchod lovcov do lesa

Ako sme videli v časti 3.4, les znamenal pre najstaršiu fínsku kultúru jedinečné miesto

plné bohov a duchov. Bol to svet úplne odlišný od oblasti ľudských obydlí – nebezpečný a

magický. V množstve básní je vstup do lesného prostredia dokonca opisovaný ako vstup

do iného sveta, kde majú skutočné veci iné sfarbenie (obvykle modré, strieborné a zlaté), 

109 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 33-40
110 Tamtiež, 46: 63-70

37



ktoré vyjadruje prebudenie magickej sily lesa.111 Napríklad nasledujúce verše:

Tuolla korpi kuumottaapi,    Tam les žiari, 

Mehtä siintääpi sininen.112    Drevo sa stáva modrým. 

Aby  sa  lovci  mohli  dostať  k  brlohu  medveďa,  museli  teda  vstúpiť  na  územie

nadprirodzených bytostí. Vstup do lesnej sféry si vyžadoval samostatné piesne, v ktorých

speváci predkladali žiadosť o vstup do lesa. Cieľom týchto veršov bolo vyjadriť rešpekt a

úctu lesným božstvám, predovšetkým pánovi a pani lesa, Tapiovi a Mielikki. Medveď bol

považovaný za milované zviera lesnej panej a preto potešiť ju znamenalo základ úspešného

lovu. Po oslovení Mielikki nasleduje žiadosť o vydanie medveďa do rúk lovcov.113 Túto

tému jasne vidieť vo veršoch, ktoré pred samotným lovom spieva Väinämöinen:

Lähen miehistä metsälle, Z mužov sám sa blížim k lesu, 

Urohista ulkotöille; Z hrdinov do práce vonku; 

Ota, metsä, miehiksesi, Zober, les, za svojho muža, 

Urohiksesi, Tapio, Svojho sluhu, Tapio, 

Auta onni ottamahan, Pomôž získať šťastie, 

Metsän kaunis kaatamahan! Pri skolení lesného krásavca!

Mielikki, metsän emäntä, Mielikki, pani lesa, 

Tellervo, Tapion vaimo! Tellervo, žena Tapiova!

Kytke kiinni koiroasi, Uviaž si svojho psa,

Rakentele rakkiasi  Postav svojho drahého

Kuusamisehen kujahan, V smrekovej aleji, 

Talahasen tammisehen!114 Do dubovej obory !

V prvých dvoch veršoch možno vidieť, že lovec skutočne odchádza z prostredia, ktoré je

mu známe, do iného sveta - do divokého lesa. Väinämöinen sa prihovára najprv Tapiovi,

ktorého  žiada  o  vstup  do  lesa  a  o  šťastie  v  love.  Následne  sa  prihovára  aj  Tapiovej

manželke Mielikki (taktiež zvaná Tellervo), ktorú žiada, aby „uviazala svojho psa“, čím

dovolí  lovcom medveďa  skoliť.  Ako  som už  spomenula,  medveď  bol  považovaný  za

111 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 236
112 Tamtiež 
113 Tamtiež, s .237
114 Lönnrot,. Kalevala, 1947, 46: 51-62
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zvieracieho miláčika panej lesa a k tomu pravdepodobne odkazuje i prirovnanie ku psovi,

ako k domestikovanému zvieraťu.

*

Paralelné verše obsahujúce príhovor lovca k lesným božstvám môžeme nájsť v 14. rune

Kalevaly. V tejto rune vystupuje ako lovec Lemminkäinen, ktorý žiada Tapia a Mielikki,

aby mu poskytli korisť, avšak po dlhý čas hľadá svoj úlovok neúspešne. Nakoniec sa mu

podarí  nakloniť si božstvá a je mu umožnené uloviť losa.  Uvádzam aspoň krátku časť

príhovoru k Mielikki:

Mielikki, metsän emäntä,                                            Mielikki, pani lesa,

Puhas muori, muoto kaunis!  Čistá pani, s krásnymi tvarmi!

Pane kulta kulkemahan,                                              Uveď zlato do pohybu,

Hopea vaeltamahan  Striebro do chôdze

Miehen etsivän etehen,  K hľadajúcemu mužovi, 

Anelijan askelille! Ku krokom prosebníka!

Ota kultaiset avaimet Zober zlaté kľúče

Renkahalta reieltäsi, Zo zväzku na svojom stehne,

Aukaise Tapion aitta,  Otvor osýpku Tapiovu, 

Metsän linna liikahuta Pohni lesným zámkom

Minun pyytöpäivinäni, V dni môjho lovu,

Eränetso-aikoinani!115 Hľadajúc svoju korisť!

Lemminkäinen sa tu stavia do pozície prosebníka (anelija), ktorý žiada o otvorenie lesa -

Tapiovho  kráľovstva.  V  tomto  prípade  je  ako  zlato  (kulta) a  striebro  (hopea) lesa

označovaná konkrétna  korisť,  po ktorej  lovec  túži.  Zlatá  a  strieborná farba  sa vskutku

objavuje často v spojitosti s lesom, ako aj so samotnou korisťou. Ako uvádzam na začiatku

podkapitoly 6.2,  jednalo sa o magické farby charakterizujúce nadprirodzené prostredie.

Lovcov úspech závisel na vôli panej lesa Mielikki, ktorú lovec žiadal, aby korisť „uviedla

do pohybu“116. Pokiaľ sa tak nestalo, lovec svoju korisť nenašiel a lov bol neúspešný. 

115 Lönnrot, Kalevala, 1947, 14: 45-56
116 V prípade  vyššie  uvedených  veršov  týkajúcich  sa  medveďa môžeme vidieť,  že  lovec  naopak  žiada

Mielikki, aby si „uviazala svojho psa“.  Tento rozdiel podľa môjho názoru vyplýva z faktu, že medveď
nebol doslova lovený, ale skolený v brlohu. Pre lovcov teda bolo dôležité, aby bol medveď prítomný v
lovcami predom označenom úkryte.
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6.3   Skolenie  medveďa

Po  adresovaní  úctivých  slov  vládnucim božstvám,  žiadosti  o  korisť  a  šťastie  v  love,

vstupujú lovci na lyžiach do lesa a postupujú k vopred označenému medvediemu brlohu. V

niektorých básňach (nie však v Kalevale) je v časti prednášanej na ceste k brlohu medveďa

začlenená postava siroty, ktorá ukazuje lovcom cestu117:

Lähe neiti tien nenähän, Poď dievča cestou za nosom, 

Orpo matkan oppahaksi! Sirota, buď sprievodcom na ceste!

Saata sille saarekselle,  Veď ho na ostrov,

Sille kummulle kuleta,  Veď ho na pahorok, 

Jossa puut punassa paistaa,  Na ktorom stromy červeno žiaria,

Hopeaissa hongan oksat,  V strieborných konároch borovice,

Kuusen oksat kultavöissä.118  V zlatých vetvách smreku.      

Pravdepodobne sa však nejednalo o skutočnú sirotu, ale len o synonymné pomenovanie pre

lesnú vílu, či pannu, ktorá podľa viery pomáhala lovcom nájsť cestu v lese.119 Vedúcim v

skupine mužov bol ten lovec, ktorý na jeseň označil medvedí brloh (hlavný lovec), často

spolu so svojim psom.120

Opäť môžeme vidieť opis lesného prostredia v nadprirodzených a žiariacich farbách, ktoré

vyzdvihujú dôležitosť lesa i samotného lovu. Magické farby červená, zlatá a strieborná sú

v tomto prípade súčasťou prirodzeného prostredia medveďa, obklopeného borovicami a

smrekmi.

Zabiť  medveďa  počas  spánku  bolo  zakázané.  Tento  zákaz  súvisí  s  už  spomínaným

animizmom  a  šamanizmom.  Duša  medveďa  sa  mohla  (rovnako  ako  duša  šamana)

nachádzať počas spánku v inej sfére. Po precitnutí medveďa sa však vrátila na pôvodné

miesto. Skoleniu medveďa teda museli predchádzať piesne, ktorých cieľom bolo zobudiť

medveďa zo zimného spánku a zabezpečiť tak, že jeho duša nezostane uväznená v inej

sfére.121 

117 Airaksinen, Finnish Bear Cult. s. 8
118 SKVR VII, 2:6484, Krohn, Kaarle, Suomussalmi, 1882
119 Airaksinen, Finnish Bear Cult. s. 8
120 Jaakkola-Meriluoto. The Year of the Bear, 2011, s. 136
121 Jaakkola-Meriluoto. The Year of the Bear, 2011, s. 136
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Tieto piesne adresovali lovci priamo medveďovi a prehovárali na neho láskavými slovami,

ako je zjavné z nasledujúcej ukážky:

Nouse pois, nokinen poika, Vstávaj, chlapče, od sadzí čierny, 

Nokiselta nuotijolta, Z ohniska sadze, 

Havusilta vuotehilta,  Z podstielky z jedle, 

Pihkasilta pään aloilta,  Zo živice spod tvojej hlavy,

Tummilta tuli sijoilta. Z vyhasnutého ohniska. 

Nouse, kulta, kulkemahan,  Vstávaj, zlato, do chôdze sa daj, 

Hopea, vajeltamahan, Striebro, do putovania sa daj, 

Raha, rannan kierräntähän  Hodnotný, daj sa krúžiť pobrežím 

Kultaista kujoa myöten,  Pozdĺž zlatej aleje,

Hopejaista tietä myöten.122 Pozdĺž striebornej cesty.
  

V úryvku je medveď opäť nazývaný zlatom (kulta) a striebrom (hopea), prípadne nokinen

poika –  chlapec čierny od sadzí. Medvedí brloh očividne pripomínal vyhasnuté ohnisko,

ktoré je ešte stále teplé a preto sa medveďovi nechce vstať. 

Po tom ako sa medveď prebudil  a vyšiel  von, bol po mesiacoch strávených v temnom

brlohu oslepený náhlym svetlom. V tomto okamžiku - než sa medveď stihol spamätať a

zaútočiť – bol lovcami ubodaný na smrť. Ako zbraň sa zväčša používal ťažký oštep určený

práve na skolenie medveďa. Napríklad u Sámov sa však oštepy používali iba ako zábrana

na otvor brlohu. Medveď nemohol z brlohu vyliezť a bol zabitý v jeho otvore sekerou.123

Tento popis skolenia a vyššie uvedená ukážka sú však paradoxne v kontraste s Kalevalou.

Väinämöinen nielen, že nenabáda medveďa k tomu, aby vstal z brlohu, dokonca podporuje

jeho spánok.124 Väinämöinen sa za doprovodu svojho psa dostáva k brlohu a zabíja stále

spiaceho medveďa:

Vaka vanha Väinämoinen Múdry starý Väinämöinen

Siinä otsosen tapasi, Tam s medveďom sa stretol,

Säteriset sängyt kaati, V mäkkej posteli ho skolil, 

122 SKVR I, 4:1199, Heikki Meriläinen, Tuhkala, 1888
123 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear. 2011, s. 136
124 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 72-80
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Sijat kultaiset kumosi,  Otáčajúc zlatý kožuch, 

Sanovi sanalla tuolla,      Tam slová hovoriac, 

Lausui tuolla lausehella: Tam prehovoriac:

„Ole kiitetty, Jumala, „Vďaka Tebe, Bože, 

Ylistetty, luoja yksin, Chvála Ti, jediný stvoriteľ, 

Kun annoit otson osaksi,  Že si mi dal medveďa sčasti,

Salon kullan saalihiksi!“125 Chytiť zlato lesa!“

Prečo Lönnrot nezaradil do medvedej runy verše slúžiace k prebudeniu medveďa je otázne.

Podľa môjho názoru jednou z možných teórií je, že Lönnrot pri svojich cestách  nenarazil

na básne, v ktorých by pretrvávala šamanská viera v astrálne schopnosti duše medveďa. 

Ďakovné verše Väinämöinen adresuje Bohu (Jumala) – jedinému stvoriteľovi (nie Mielikki

či  Tapiovi).  Postava  Jumaly,  často  nazývaného  aj  Ukko,  prešla  vo  fínskej  mytológii

niekoľkými  zmenami,  súvisiacimi  s  rozvojom  kultúry  v  jednotlivých  tisícročiach.  V

najstarších kultúrnych vrstvách bol Jumala samotnou oblohou, neskôr bohom nebies, až

nakoniec sa stáva kresťanským Bohom a prvým stvoriteľom.126 Pokiaľ Lönnrot v tejto časti

nenarazil  na  vplyv  najstaršej  šamanskej  kultúry,  je  možné,  že  sa  jedná  práve  o  popis

skolenia medveďa odpovedajúci mladšej časovej ére. 

Hneď po skolení medveďa boli od tela odňaté pazúry a čumák. Týmto aktom bol medveď

zbavený kontroly nad svojou dušou, ktorá sa koncentrovala v čumáku,127 a fyzickou silou v

labách.128 Až po tomto rituále medveď viac pre lovcov nepredstavoval hrozbu. Medvedie

telo  bolo  na  mieste  stiahnuté  z  kože  a  lovci  prednášali  piesne,  ktorých zmyslom bolo

odmietnutie viny za zabitie medveďa.129  Ako príklad nám poslúži nasledujúca ukážka z

oblasti Kemppaala v Strednom Fínsku:

En minä sinua pannut, Ja som ťa neskolil,

Enkä toinen kumppalin(a).  Ani iný spoločník.

125 Tamtiež, 46: 95-104
126 Bonser, The Mythology of the Kalevala: With notes on Bear-Worship Among the Finns, 1928, s.345
127 V mýte o zrodení z oblasti Chanty-Mansi (viď 5.1) sa takiež hovorí o tom, že nebeský otec Numi  Torem

priviazal  medveďa reťazami za nos ku kolíske a zoslal  ho na zem. Odtiaľ  môže pochádzať viera v
koncentráciu duše na mieste čumáku. Podrobnejšia verzia mýtu o zrodení na nebesiach v: 
Haavio, Suomalainen mythologia, 1967, s. 27

128 Vilkuna, Työ ja ilonpito: kansanomaisia työnjuhlia ja kestityksiä, 1983, s. 133
129 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 136
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Ite hairahit havulta,  Sám si sa pošmykol na vetve,

Kaavut koivun konkelolta,  Spadol si z padlej brezy, 

Lepän lengolta livahit,  Skĺzol z pokrútenej olše, 

Puhki kultasen kupusi,  Roztrhol si si svoj zlatý pupok,

Rikki marjasen mahasi. Svoje brucho plné bobúľ.

Syksyset yöt on pimiät, Jesenné noci sú tmavé, 

Syksyset havut liviät.130  Jesenné vetvy klzké. 

Lovci sa snažili medveďa presvedčiť, že oni ho nezabili, ale jeho smrť bola len nešťastná

nehoda: medveď sa údajne ešte na jeseň pošmykol na klzkej vetve, spadol a rozpáral si

brucho. Fakt, že medveď bol skolený lovcami, bol úplne poprený. Cieľom týchto veršov

bolo udržať medveďa v dobrom rozpoložení a nerozhnevať ho, aby jeho duša netúžila po

pomste.131 Väinämöinen  si  v  Kalevale počína  rovnako,  keď  takmer  totožne  vysvetľuje

svoju neúčasť na skone medveďa.132 

V nasledujúcej básni z dediny Vuonninen v Dvinskej Karélii môžeme vidieť, že podobný

negačný charakter mali i piesne spievané pri sťahovaní kože z medvedieho tela. Stiahnutie

kože nebolo prezentované ako zločin voči medveďovi,  ale ako určitý druh výmenného

obchodu medzi lovcami a šelmou133: 

Anna kättä, käyrän poika, Daj mi ruku, krivý chlapče, 

Hongan oksalla ojenna,  Natiahni sa za konárom borovice, 

Vaihtakaamme paitojamme,  Vymeníme si košele, 

Nurikaamme nuttujamme,  Prehodíme si kabáty,

Anna mulle villa paita,  Daj mi vlnenú košeľu, 

Ota multa rauta paita,           Zober si odomňa železnú košeľu,

Rautanen risuissa lujempi,  Železná je vo vetvách silnejšia,

Kuusikossa kestävämpi.134  V smrekovine odolnejšia. 

Lovec v ukážke vyzýva medveďa, aby si s ním „vymenil košeľu“. Košeľou medveďa je 

130 SKVR XII, 2:6522, Kaarle Krohn, Kemppaala, 1882
131 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 238
132   Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 107-116
133   Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo. 2006, s. 238
134   SKVR I, 4:1244, Heikki Meriläinen, Vuonninen, 1888
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jeho kožuch,  zatiaľčo železnou košeľou lovca je jeho nôž,  ktorý používa na stiahnutie

zvieraťa  z  kože.135 Na  posledných  dvoch  veršoch  možno  vidieť,  že  lovec  presviedča

medveďa o výhodách, ktoré pre neho plynú z tejto výmeny. 

V  Kalevale nie  je  sťahovanie  z  kože  popísané.  Rozprávač  len  stručne  konštatuje,  že

Väinämöinen  sňal  kožuch  z  medveďa  ako  kabát,  po  príchode  do  dediny,  tesne  pred

varením mäsa.136 Koža bola z medveďa zvyčajne sťahovaná buď v dedine, ako je tomu v

Kalevale, alebo hneď po usmrtení medveďa, pokiaľ bola cesta od brlohu do dediny príliš

ďaleká.  V takom prípade  odnášali  lovci  do  dediny len  medvediu  hlavu,  kožu,  pazúre,

prípadne tuk. Hostina sa musela zaobísť bez pokrmov z medvedieho mäsa.137

Po tom ako lovci vysvetlili medveďovi svoju verziu jeho smrti, vzali medvedie ostatky na

nosidlá a  vyrazili  do dediny.138 Juha Pentikäinen uvádza,  že v najstarších dochovaných

prameňoch sa nenachádzajú básne spievané na ceste do dediny, len komentáre vo švédčine,

podľa  ktorých  piesne  pri  návrate  mali  do  značnej  miery charakter  svadobných  piesní,

rovnako ako piesne samotných slávností.139

V  Kalevale  môžeme  vidieť,  že  Väinämöinen  po  akte  skolenia  naďalej  prehovára  k

medveďovi,  ako by bol stále živý.  Nabáda ho, aby vstal  a opustil  spolu s ním les pod

vyhliadkou hostiny a dobrej spoločnosti.140

6.4  Slávnosť na počesť medveďa

Slávnosť  na  počesť  medveďa  bola  významnou  udalosťou  pre  celú  dobovú  komunitu.

Najstarší písomný prameň o priebehu slávnosti, ktorá nasledovala po skolení, sa nachádza

v rukopise pochádzajúcom z Viitasaari v Strednom Fínsku. Tento text, ktorého autor je

anonymný, pochádza pravdepodobne zo 17. storočia. Verše básní obsiahnutých v texte sú

vo fínčine, zatiaľčo objasňujúce poznámky k básňam vo švédčine. Tento text bol napríklad

zdrojom  pre  Christfrida  Ganandera  v  jeho  diele  Mythologica  Fennica z  roku  1789,

konkrétne  v  častiach  týkajúcich  sa  medvedej  mytológie.  Od  tejto  doby  sa  rukopisu

135   Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 239
136   Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 291-304
137 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, s. 62
138   Odnášanie medvedieho tela viď príloha XI
139   Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 63 a s. 79
140   Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 117-136  
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nedostalo  priveľa  pozornosti.  Neznámy  autor  v  ňom  popisuje  slávnosť  pod  názvom

„Couvon Pääliset“. Môžeme vidieť, že tabuizované karhu bolo nahradené slovom couvo

(prípadne kouvo), ktoré je možno preložiť ako „praotec“ (rovnako ako kouko, viď 4.1).

Pääliset znamená svadba -  jednalo sa teda o „praotcovu svadbu“.141 Niekoľko úryvkov

tohto textu spolu s prekladmi do anglického jazyka a popismi jednotlivých častí slávnosti

uvádzajú súčasní folkloristi Juha Pentikäinen a Matti Sarmela. 

Deň konania lovu a slávnosti určovali lovci, pričom ľudia v rámci prípravy na slávnosť

spoločne  uvarili  pivo.142 V deň  slávnosti  sa  dedinčania  obliekli  do  sviatočných  šiat  a

očakávali  príchod lovcov.  Keď sa lovci  blížili  do dediny,  čakajúci  ohlasovali  piesňami

príchod vzácneho hosťa – medveďa.143 Dedinčania vítali medveďa nasledujúcimi slovami:

Terve, ohto, tultuosi, Vítaný je tvoj príchod medveď, 

Mesikämmen, käytyösi! Tvoja návšteva, medová dlaň!

Jo on teälä pantu pöyvät, Už sú tu pripravené stoly, 

Jo on tehty viikon viinat,  Už je hotová liehovina tohto týždňa,

Kauvon ostraset oluot.144 Dlho už je hotové pivo z jačmeňa.

Všetko bolo teda vopred pripravené na oslavu. Uvedený úryvok pokračuje slovami 

speváka, ktorý vraví medveďovi ako dlho a netrpezlivo očakával jeho príchod. Podobné

verše spievajú dedinčania vítajúc medveďa v 46. rune:

Illat istuin ikkunoissa, Večery som sedel v okne,

Aamut aitan portahilla, Rána v bráne osýpky, 

Veräjillä viikkokauet, Vo dverách celé týždne,

Kuukauet kujaisten suussa, Mesiace v ústí uličky, 

Talvikauet tanhuilla145;146  Zimné mesiace tancujúc;

Väinämöinen sa následne pýta ľudí, kde má medveďa odniesť. Tí mu odpovedajú, že na 

miesto, kde sú už pripravené nápoje.147 Medveď je prinesený dovnútra určeného domu a

141 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 71
142 Jaakkola-Meriluoto, The Year of the Bear, 2011, s. 137
143   Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, s. 62
144   SKVR I, 4:1249, Samuli ja Jenni Paulaharju, Vuonninen, 1915
145 Tanhu – fínsky folklórny tanec
146 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 207-211
147   Tamtiež, 46: 223-242
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oslava môže začať.

Zmyslom tejto slávnosti bolo uctiť medveďa ako váženého hosťa (či dokonca ako člena

rodiny), zabaviť ho spevom a pohostiť jedlom ako kompenzáciu za jeho smrť.148 Keďže sa

v  skutočnosti  jednalo  o  tzv.  medvediu  svadbu,  slávnosť  začínala  prekročením  prahu

lovcom, ktorý niesol medveďa – rovnako ako pri skutočných svadobných rituáloch, kde

prah prekračuje nevesta a ženích. Hranica, ktorú reprezentoval prah domu predstavovala

začiatok nového života pre novomanželov. V našom prípade sa jednalo o symbolický vstup

medveďa  do  ďalšej  časti  života,  ktorou  bol  (po  slávnosti)  návrat  do  jeho  nebeského

domova. Úlohou ľudí bolo zaistiť, aby sa tam medveď v poriadku dostal.149 Na počesť

medveďa boli vybraní chlapec a dievča, ktorí predstavovali ženícha a nevestu. Obaja boli

oblečení v miestnom svadobnom odeve.150 

Zaujímavá je časť 46. runy Kalevaly, v ktorej Väinämöinen pozýva na svadobnú veselicu

samotného Tapia a Mielikki.151 Tieto verše umocňujú zmysel celej svadby, ktorej cieľom

bol  nielen  vstup  medveďa do nového  života  (viď vyššie),  ale  očividne  aj  harmonické

spojenie lesnej sféry a spoločenstva ľudí. Medzi medveďom a ľuďmi tak už nie je rozdiel –

počas slávnosti sa medveď stáva členom ľudského klanu, a preto je pozvaná i jeho lesná

rodina, s ktorou prežil svoj pozemský život, teda Mielikki a Tapio. 

Keď medveď vstupoval do domu, lovec, ktorý ho prinášal, predniesol nasledujúce slová:

Pois pojat porstuasta,  Preč musia chlapci z predsiene, 

Piiat pihtipuolisista,  Dievčatá zo dverí, 

Ohdon tulessa tupaan!152  Medveď vstupuje do domu!

Na týchto veršoch možno vidieť, nakoľko bol medveď pre ľudí považovaný za sväté zviera

aj po smrti. Medveďovi nikto nemohol stáť v ceste, keď prechádzal cez prah dverí – cez

hraničnú čiaru svojho nového života.

Po uvedení medveďa nasledovala príprava medvedieho mäsa na hostinu. Mäso sa varilo vo

148   Airaksinen, The Finnish Bear Cult, s. 12
149 Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 79-80
150   Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 83, taktiež Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 264-267
151   Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 331-342
152 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 84
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vonkajšej kuchyni, ktorá sa nazývala  kota.153 Do hrnca sa vložilo mäso, laby a hlava. Po

uvarení sa ako prvá z hrnca vybrala medvedia hlava, ktorá bola položená na stôl. Za hlavou

nasledovali kusy mäsa a laby. Na jednom konci stola sedela nevesta a na druhom ženích.

Počas hostiny nebolo pri stole veľa žien, pretože ich úlohou bolo najmä dolievať mužom

pivo.154

Pri jedení medveďa pravdepodobne platili určité pravidlá. Ženy nemohli jesť niektoré časti

medveďa a tehotné ženy často nemohli jesť medvedie mäso vôbec, pretože ich dieťa by po

narodení mohlo byť zúrivé ako medveď. Iné časti medveďa zas boli určené tomu lovcovi,

ktorý našiel medvedí brloh a označil ho.155 

Jedenie medvedej hlavy tvorilo centrálnu časť celej hostiny. Toto rituálne pojedanie mäsa z

medvedej  lebky vyjadrovalo túžbu ľudí spojiť vlastnú ľudskú komunitu s najcennejším

predstaviteľom lesa - medveďom, a jeho prostredníctvom i s lesom samotným.156 Lovci

boli presvedčení, že zjedením medvedích zmyslových orgánov - teda hlavne očí, uší a nosu

- získajú zmyslové schopnosti medveďa (zrak, sluch a čuch). Týmto spôsobom akoby sa

medvedia sila transformovala do lovcov.157

Táto  časť  hostiny  je  v  Kalevale uvedená  takmer  identicky  s  básňami  zo  SKVR.

Väinämöinen ešte  raz pripomína medveďovi,  aby nebral v zlom čo bude nasledovať –

rozbitie lebky a zubov. Následne popisuje časti medveďa, ktoré pojedá, aby z nich získal

silu:

Jo otan nenän otsolta Už si beriem z medveďa nos

Nenän entisen avuksi, Na pomoc k môjmu nosu,

En ota osattomaksi Neberiem ho k neúžitku

Enkä aivan ainoaksi. A nie len ten samotný.

Otan ma otsolta korvan Beriem si z medveďa ucho

Korvan entisen avuksi, Na pomoc k môjmu uchu,

En ota osattomaksi Neberiem ho k neúžitku

153 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 63
154 Vilkuna, Työ ja ilonpito : kansanomaisia työnjuhlia ja kestityksiä, 1983, s. 134
155 Airaksinen, The Finnish Bear Cult, s. 12
156 Piludu, Songs and Rituals of the Bear Hunt in Karelia and Savo, 2006, s. 240
157 Airaksinen, The Finnish Bear Cult, s. 13
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Enkä aivan ainoaksi.158 A nie len to samotné.

Väinämöinen si berie z medveďa ešte oči, čelo, pažerák a jazyk. Verše sa opakujú stále

rovnako ako v ukážke, len orgán sa mení. Táto časť, v ktorej si lovec privlastňuje silu

medveďa prostredníctvom jeho mäsa,  nám odhaľuje ďalšiu rituálnu stránku medvedích

slávností.  Opakovanie veršov je typické pre šamanské zaklínadlo,  ktorého cieľom bolo

transferovať schopnosti medveďa na seba samého.159 

V období, keď boli tieto básne zozbierané, bolo cieľom týchto veršov oslabiť medveďa.

Človek vzal na seba silu medveďa, a to slúžilo ako prevencia voči útokom na stáda a

dobytok.160

Po tom, ako boli lovci i ďalší hostia nasýtení, bola medvedia lebka očistená od zvyškov

mäsa.  Podľa textu z Viitasaari ľudia ešte nejaký čas spievali piesne a oddychovali. Potom

nasledovalo  uvoľňovanie  rezákov  z  čeľuste  medvedej  lebky,  takzvané  lámanie  zubov.

Podľa Mattiho Sarmeli tento rituál siaha až do najstarších vrstiev loveckej kultúry. Dvaja,

či  viacerí  muži vstali  od stola,  a holými rukami vytrhávali  medvedie rezáky, spievajúc

nasledujúce slová161: 

Joko otan ohtoani, Už si beriem od môjho medveďa,

alan ampulintuani, začínam zastreleného môjho vtáčika, 

repäisen leukaluusta?162 trhám z jeho čeľusti?

Bez spevu, ktorého obsahom bol popis lámania zubov, by nebolo možné rezáky oddeliť od

čeľusti a mal teda v tejto časti ceremoniálu kľúčový význam. Dokonca sa verilo, že mocný

kúzelníci dokázali oddeliť rezáky od kosti len silou svojich slov a spevu.163 

Pri lámaní zubov Väinämöinenom v 46. rune je však znateľný rozdielny prístup:

Sen nyt mieheksi sanoisin,  Toho by som mužom nazval,

158 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 509-516
159 Rebourcet, The Bear Cult in Finno-Ugrian Folk Poetry and in the  Kalevala, 2006, s. 212
160   Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 63
161   Sarmela, Finnish Foklore Atlas, 2009, s. 85-86, taktiež Pentikäinen. Golden King of the Forest, 2007, s. 

74
162   Sarmela, Finnish Foklore Atlas, 2009, s. 85
163   Tamtiež
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Urohoksi arvoaisin, Za hrdinu považoval, 

Joka umpiluut lukisi,  Kto by zuby v tlame spočítal, 

Saisi sarjahampahuiset Radu zubov vyňal

Leuasta teräksisestä Z oceľových čeľustí

Rusamilla rautaisilla. Železnou päsťou.

Eipä toista tullutkana, Nikto však neprišiel, 

Ei ollut urosta tuota; Nebolo hrdinu takého;

Itse umpiluut lukevi, Sám teda v tlame zuby spočítal,

Sarjahampahatt sanovi Radu zubov vyňal

Alla luisten polviensa, Kĺzajúc pod jeho kolenami, 

Rautaisten rusamiensa.164 Jeho železnými päsťami. 

Lönnrot sa v tejto časti očividne snažil naplniť svoje predsavzatie vytvoriť heroické epické 

dielo.165 Väinämöinen  totiž  implicitne  vyzýva  ostatných  mužov,  aby  vyňali  rezáky  z

čeľuste  a  dokázali  tak  vlastnú  mužnosť.  Nikto  sa  neprihlási  a  Väinämöinen  sám  je

zobrazený  ako  fyzicky najsilnejší,  keď  oddeľuje  zuby železnými  päsťami  od  kosti.  V

skutočnosti  však  vyberanie  zubov  nebolo  určené  k  pomerovaniu  fyzickej  sily,  ale  k

utuženiu spoločenstva.166 

Lönnrot  sa  ďalej  nezaoberá  tým,  čo  sa  stalo  s  vytrhnutými  zubami.167 V  rukopise  z

Viitasaari je však uvedené, že zuby sa rozdelili medzi lovcov a slúžili ako amulety. Tesáky

reprezentovali spojenie skupiny lovcov, ale taktiež v sebe uchovávali silu medveďa, ktorá

zostala lovcom aj po tom, ako sa medveď vrátil do svojho nebeského domova.168

Ako sme teda mohli vidieť, samotná slávnosť mala predovšetkým charakter kolektívnych

ceremónií, ktorých primárnym cieľom bolo utužiť vzťahy v komunite. Druhým zmyslom

slávnosti bolo udržať medveďa spokojného aj po smrti. Medveď bol symbolicky spojený s

ľudským druhom, so svojou novou rodinou. Ako vzácnemu hosťovi mu bola ponúknutá

spoločnosť a piesne. 

164 Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 533-544
165   Rebourcet, The Bear Cult in Finno-Ugrian Folk Poetry and in the Kalevala, 2006, s. 214
166 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s.86
167 Lönnrot, Kalevala, 46: 545-554
168   Pentikäinen, Golden King of the Forest, 2007, s. 80
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6.5  Návrat medveďa do nebeskej sféry

Po  hostine  a  lámaní  zubov  sa  dostávame  ku  konečnej  časti  karhunpeijaiset.  Touto

poslednou časťou je rituál návratu medvedích ostatkov do lesa,  ich pohreb a zavesenie

medvedej lebky na konár borovice. Týmto rituálom sa uzatvára životná cesta medveďa.169 

Rukopis  z  Viitasaari  popisuje  tento  posledný  akt  následovne:  keď mala  byť  medvedia

lebka odnesená von z domu, všetci hostia sa postavili. Ako prvý vyšli z domu ženích a

nevesta, za nimi muž nesúci džbán s pivom, nasledovaný hlavným spevákom a mužom

nesúcim medvediu lebku a kosti. Ľudia, ktorí sa chceli pridať, ich nasledovali. Podobnosť

so svadobným sprievodom bola zjavná aj v zvonení na zvon počas odchodu do lesa (v

období  po  kristianizácii).  Sprievod  sa  vydal  k  takzvanému „miestu  lebiek“.  Na  tomto

mieste stála zvyčajne borovica, na ktorej konár ľudia zavesili medvediu lebku. Kosti boli

uložené do zeme ku koreňom stromu. Pivo bolo vypité ako posledné zbohom medveďovi,

a sprievod sa potichu vrátil do dediny v rovnakom poradí ako pri príchode.170

V  Kalevale a  v  básňach  SKVR sa  stretávame  s  podobným popisom posledného  aktu

slávností, ktorému však predchádzajú teatrálne otázky dedinčanov. Tí sa pýtajú lovca, kam

odniesol svoju korisť:

Minne saatit saalihisi, Kde si odniesol svoju korisť,

ennätit hyvän eräsi, nahnal svoj dobrý úlovok,

ootko jäälle jättänynnä, nechal si ho na ľade, 

vaanko tiehen tellännynnä, pohodil na zemi, 

uhkuhun upottanunna? utopil v rozčvachtanom snehu?

En oo jäälle jättänynnä, Nenechal som ho na ľade, 

uhkuhun upottanunna, neutopil v rozčvachtanom snehu,

enk´oo tiehen tellännynnä; ani na zem som ho nepohodil;

panin puuhun puhtahasen, zavesil som ho na čistý strom,

petäjähän pienimmähän, na najmenšiu z borovíc, 

honkahan havusatahan, na starú ihličnatú borovicu, 

panin kuuta kahtomahan, aby pozoroval mesiac, 

169   Airaksinen, Finnish Bear Cult, s. 14
170 Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 63-64, taktiež Pentikäinen, Golden

King of the Forest,, 2007,  s.7 5
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otavia oppimahan, učil sa hviezdy Medvedice,

päiveä tähystämähän.171 vyhliadal slnko. 

Piesne si udržovali performatívny charakter aj po odchode medvedej duše zo spoločenstva

ľudí.  Dialóg  medzi  ľuďmi  a  vracajúcimi  sa  lovcami  mal  naďalej  charakter  otázky-

odpovede. Otázky ľudí v tomto prípade pôsobia ako teatrálny, či až komický doplnok.172

Lovec v uvedenej básni, rovnako ako Väinämöinen v Kalevale, zavesil medvediu lebku na

konár borovice tak, aby smerovala k mesiacu a k súhvezdiu Veľkej Medvedice. Opäť sa

jedná  o  rituál,  ktorý  odkazuje  až  k  najstaršej  loveckej  kultúre  na  území  Fínska.  Jeho

význam bol v symbolickej reinkarnácii medveďa, ktorý nezomiera, ale vracia sa na miesto

svojho zrodenia, do nebeskej sféry.173 

171   SKVR VII, 5:3396, Ahlquist, Ilomantsi, 1846; podobne aj v Lönnrot, Kalevala, 1947, 46: 567-606
172 Rebourcet, The Bear Cult in Finno-Ugrian Folk Poetry and in the  Kalevala, 2005, s. 215
173   Sarmela, Death of the Bear: An Old Finnish Hunting Drama, 1982, s. 64-65
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7.  ZÁVER

Cieľom mojej  práce  bolo  poukázať  na  nutné postavenie  medveďa  vo  fínskej  ľudovej

slovesnosti.  Silný  vplyv  tejto  šelmy  na  predstavy  ľudí  sa  odrazil  nielen  v  pestrom

množstve etymologických mien medveďa, ale predovšetkým v tradíciách, ktoré sa rozvíjali

už od najstaršej loveckej kultúry. 

Už od tohto obdobia medveď zastával výnimočnú pozíciu totemistického vzoru. Medzi

človekom a medveďom existoval príbuzenský vzťah, ktorý podopieral mýtus o medveďovi

žijúcom vo zväzku so ženou, či porekadlá poukazujúce na podobné fyzické a mentálne

vlastnosti človeka a tejto šelmy. Na rozdiel od človeka však medveď oplýval napríklad

nadprirodzene  skvelým  sluchom.  Jeho  duša,  rovnako  ako  duša  šamana,  bola  schopná

presunu do iného tela, či cestovania rôznymi sférami.

S rozvojom roľníctva sa upevňovalo miesto medveďa v predstavách ľudí. Medvedie rituály

získavali presné lokality a miesto v kalendárnom roku. Telesné ostatky sa zapracovávali do

podoby šperkov a amuletov. 

Mimo piesne medvedích slávností sa spolu s hospodárstvom začínali čoraz viac rozvíjať

ochranné zaklínadlá, ktorých cieľom bolo udržať medveďa čo najďalej od dobytka. Tento

prístup gradoval s narastajúcou samostatnosťou spoločenstva ľudí,  ktoré prestávalo byť

závislé na lesnom prostredí a love. Postupne sa rozvíjajúca kresťanská ideológia nakoniec

vytlačila stáročia zakorenenú pohanskú vieru a s ňou aj božské ponímanie medveďa. Ako

však možno vidieť na ukážkach ľudových básní v tejto práci, popisy medvedích mýtov a

samotných slávností sa uchovali tradovaním z generácie na generáciu až do 19. storočia, v

ktorom boli zozbierané. 

Čo sa  týka  mytologického  pôvodu  medveďa,  stretli  sme  s  tromi  rôznymi  prístupmi  –

zrodením  na  nebesiach,  z  morskej  vlny  a  v  Pohjole/Tapiole.  V  obsahoch  básní  sa

najčastejšie referuje k pôvodu v nebeskej sfére, hoci i popisy lesného prostredia (Tapioly)

sú  v  spojení  s  medveďom všadeprítomné.  Vo fínskej  mytológii  sa  teda  medveď vždy

vyskytuje v dvoch formách – v netelesnej, mimo pozemský svet, a v hmotnej forme, do

ktorej sa dostal po príchode na zem, alebo sa na nej už zrodil.  Tieto dve formy tvorili

základ  medvedích slávností,  počas  ktorých speváci  prehovárali  ako k živému,  tak  aj k
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mŕtvemu medveďovi – teda k jeho duši. Tak, ako sa ľudia starali o duše svojich mŕtvych

príbuzných pri individuálnych rodinných obradoch, bolo nutné zabezpečiť i pokojný návrat

duše medveďa (totemistického predka) na nebesia.

V šiestej kapitole práce sme videli, že v jednotlivých častiach medvedích slávností sa so

šelmou jednalo  s  úctou,  aká  náležala  božskému zvieraťu  obývajúcemu posvätnú lesnú

sféru.  Lovci  si  museli  vyžiadať  povolenie  zabiť  medveďa  od  jeho  nadprirodzených

patrónov Mielikki a Tapia. Samotný akt skolenia nemal formu expresívneho zápasu, ale

rýchleho  usmrtenia  medveďa  hneď  po  prebudení  zo  zimného  spánku.  Slávnosť,  ktorá

nasledovala  po  skolení  šelmy  mala  charakter  svadobného  obradu.  Medveď  pri  tomto

obrade nezastával úlohu ženícha, predstavoval však indivíduum vstupujúce do novej etapy

svojho života. Na jeho počesť sa uskutočnila hostina, počas ktorej sa rituálnym pojedaním

medvedieho mäsa a lámaním zubov utužoval kolektív lovcov. 

Finálnou časťou medvedích slávností bol ceremoniál návratu medvedej duše na nebesia -

do jeho pôvodného domova. Medvedie ostatky boli pochované pod stromom (zvyčajne

borovicou) a lebka zavesená na konár. Strom s lebkou fungoval ako asociácia mýtického

osudu medveďa. Borovica bola prostriedkom, či „rebríkom“, cez ktorý medveď vystupoval

na nebesia, aby mohol neskôr opäť zliezť dolu a navrátiť sa do prírodného prostredia vo

svojej pozemskej podobe.174 

Jedná sa teda o neustále sa opakujúci cyklus života medveďa, ktorý podľa môjho názoru 

odpovedal predstavám ľudí o vlastnom živote. Do medvedej drámy sa premietali vlastné

predstavy ľudí o kolobehu života – medveď je zoslaný z nebies, žije svoj život na zemi,

umiera a  vracia  sa nebesia,  aby sa znovu zrodil  a  uzavrel  neustále  sa opakujúci  kruh.

Predstava o mystériu ľudského života pre starých Fínov mohla byť podobná.

Vo Fínsku je medveď dodnes kráľom lesa a podľa môjho názoru ho možno korunovať aj

na kráľa fínskeho folklóru.  Žiadnemu inému zvieraťu sa totiž vo fínskej mytológii  a v

celku ľudových tradícií  nedostáva toľko pozornosti. Medveď si  tak nepochybne zaslúži

status národného zvieraťa Fínska.

174 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 2009, s. 90
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